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Geneza świętego wizerunku w chrześcijaństwie

Ikona bizantyjska przetrwała do naszych czasów jako niemy świadek ogromnego bogactwa ludzkich

uczuć i doświadczeń. W ciągu wieków była przedmiotem modlitwy, kontemplacji i medytacji,

uczestnicząc w chwilach nieskończonego cierpienia i radości. Czasami w chwilach największej

intensywności uczuć, ikony potrafiły „działać”, kiedy indziej stawały się subtelnym wezwaniem do

przeżyć estetycznych. Jeżeli chcemy badać ikony, nasze zadanie polega z jednej strony na

demistyfikacji, a z drugiej na odkrywaniu ich mistycznych właściwości. To wymagający zmysł.1

Ikona jest przede wszystkim dziełem sztuki. Z tego powodu problem ikony stanowi

fragment ogólnego problemu sztuki jako odrębnego rodzaju poznania Boga i objawienia. Należy

zatem założyć i sobie uzmysłowić, iż Bóg objawia się nie tylko poprzez myśl w mądrości Bożej i w

teologii, ale również poprzez piękno w postrzeganiu które przeistacza się w sztukę. Historia kultu

obrazów, jest jednocześnie pokłosiem intensywnej twórczości teologicznej w sferze intelektu i wiary

wielu myślicieli chrześcijańskich. Dla wielu z nich, ikonogra�a, nie była czymś odseparowanym od

życia eklezjalnego, ale rzeczywistością koherentną dotykającą i kształtującą świadomością estetyczną

i teologiczną. Wraz z tą percepcją będzie podążać re�eksja postrzegając sztukę, jako locus theologicus.

Dla zrozumienia pojęcia ikony i samego zjawiska zaistnienia tego typu obrazowania, trzeba

gruntownie umiejscowić ikonę w zjawisku sztuki i szerokiej panoramie historycznej. Co w takim

razie uzasadnia zaistnienie sztuki ? Sztuka zatem była, jest i pewnie będzie, swoistym procesem

kreacji rzeczywistości- przetwarzania świata natury w kulturę. Dla chrześcijaństwa to

antropologiczno-kulturowe uzasadnienie będzie zgoła niewystarczające. Starożytni Grecy

i Rzymianie widzieli sztukę jako umiejętność wykonywania pewnych rzeczy, opatrzoną

znajomością reguł i zdolnością posługiwania się nimi. W starożytności na gruncie kultury łacińskiej

znany retor Marcus Fabius Kwintylian, działający w Rzymie, w Traktacie

o malarstwie znanym fragmencie o dziele Fidiasza zapoczątkował �lozo�czno- religijną kwestię

obecności bóstwa w jego wyobrażeniach. Istotą zrozumienia problemu jest doskonałość lub

precyzyjność odwzorowania zawarta w terminie imago, wywodzącym się według opinii Kurta

Baucha od gr. eikon, związanego z podobnymi pojęciami takimi jak: eidolon, apatheia i

1 Cormac R., Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, Kraków 1999, s. 33.
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mimesis.2Późniejsi myślicie chrześcijańscy podejmą w jakiejś części problem odwzorowania i

reprezentacji zachowując jednocześnie duży dystans do myśli pogańskiej. Chrześcijaństwo będzie

postrzegało sztukę i sam akt tworzenia nieco inaczej, wypełniając ją szczelnie przekonaniem o

tworzeniu, będącym odbiciem świata duchowego w odsłanianiu innego świata- celem zobaczenia

Pierwowzoru Piękna; to znaczy musi odtwarzać, a nie tworzyć, poznawać piękno, a nie wymyślać

je”3. Już Pseudo-Dionizy w duchu �lozo�i platońskiej pisał: „Aby wykonać obraz, malarz musi

nieugięcie wpatrywać się w pierwowzór piękna. Sztuka, która przejdzie przez

alegoryczno-typologiczne formy rzymskich katakumb, wejdzie w swoisty rytuał bizantyjski

nacechowany „mistycznym materializmem”4. Zanim zrodzi się ikona, chrześcijańskie rozumienie

obrazu będzie musiało przejść długą i pełną burzliwych sporów drogę.

Pierwsi chrześcijanie nie uznawali wyobrażeń o

tematyce religijnej; życie w świecie doczesnym traktowali jako przygotowanie do życia wiecznego.

Całe ich myślenie było przeniknięte eschatyczną tęsknotą za powtórnym przyjściem Pana (Paruzja).

W ówczesnym środowisku chrześcijańskim istniała ciągle żywa tendencja milenarystyczna. To

oczekiwanie na paruzję podkreślało krótkość życia codziennego zamkniętą w trudnych do

określenia granicach czasowych. Nurt milenarystyczny był silnie zakorzeniony w świadomości ludzi

Kościoła, a ujawniał się szczególnie w wypaczonych formach późniejszego montanizmu,

tertulianizmu, czy nowacjanizmu, stając się niebezpiecznymi konstrukcjami teologicznymi

kształtującymi skrajny rygoryzm chrześcijański i wypaczając rozumienie chrześcijańskiej

eschatologii. Myślenie to odcisnęło się również szeroko w rzeczywistości jaką była sztuka,

szczególnie gra�czne naśladownictwo. Tertulian pisał: „czy spodoba się Bogu ta niedorzeczność z

maskami, Jemu, który nie znosi żadnego naśladownictwa, a cóż dopiero podrabiania obrazu ?”5 Z

drugiej strony podstawowym ograniczeniem w rozwoju sztuki chrześcijańskiej był wyraźnie

sformułowany w Starym Testamencie zakaz przedstawiania duchowej rzeczywistości, bardzo

poważnie traktowany w judaizmie, jak również przez pierwsze gminy chrześcijańskie. Nie łatwo

było się oderwać od starych korzeni. Stary Testament wyraźnie zakazywał wykonywania obrazów,

5 Tertulian., O widowiskach, PSP V, s. 107.

4 Tatarkiewicz W, Historia estetyki. Średniowiecze. T.2, Warszawa 1982, 39.

3 Damasceński J., O hierarchii kościelnej IV. 3

2 Zob. Kapustka M., Pojęcie imago w późnośredniowiecznej sztuce i liturgii, w: Obraz i kult, Lublin 1999, s.
277-279.
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gdyż mogłyby one zagrażać kultowi niewidzialnego Boga. Dzisiejsze badania historyków i biblistów

rzucają całkowicie nowe światło na problem zakazu sporządzania obrazów przeznaczonych do kultu

a związanych silnie z żydowską tradycją religijną. Kultyczny anikonizm dawnego Izraela jest według

nowych badań- zjawiskiem stosunkowo późnym, gdyż pojawił się po wygnaniu części ludności

Izraela do Babilonii, czyli w VI wieku przed naszą erą. Studium porównawcze historii religii skłania

do rozróżnienia dwóch form anikonizmu6. Z jednej strony mamy anikonizm faktyczny, który

występował wśród nomadycznych plemion izraelskich przed ich osiedleniem na ziemi Kanaan i w

pierwszych latach jej zamieszkiwania; charakteryzował się kultem na wolnym powietrzu,

zorganizowanym wokół ułożonych kamieni. Drugi anikonizm ma już charakter jurydyczny,

znajdujący się w formalnym zakazie Dekalogu. Sens tego drugiego uzewnętrznia się w momencie

konfrontacji Izraela z praktykami religijnymi innych starożytnych cywilizacji, asyryjsko-babilońskiej

i egipskiej. Pojawia się tu zjawisko monoteizmu ekskluzywnego, który jest zbudowany na religijnym

przekonaniu że Jahwe jest prawdziwym i jedynym Bogiem; bogowie innych narodów nie istnieją.7

Mamy więc do czynienia z monolatrią, która wyrasta z tradycji mojżeszowej, a która to zawiera się w

rygorystycznym przestrzeganiu zasady- Jahwe jest nieprzedstawiany: to najprostsze sformułowanie

drugiego przykazania, które zakazuje czynić wizerunki Boga. Istota rzeczy polegała na tym, że w

całym świecie nie istniało nic, co można było porównać z Jahwe lub co mogłoby go reprezentować.8

Był On również niewidzialny: „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie

może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu”(Prz 16,18). Czy oznacza to, że Bóg nigdy się nie

objawia, czy może nie do końca jest to prawda ? Objawia się, zwłaszcza kiedy interweniuje w

wydarzenia historii stając w bliskości swojego ludu Izraela. Ale czy można powiedzieć, że się ukazuje

? Z pewnością tak. W Biblii odnajdujemy cały szereg opisów Teofanii, ale nigdy nie dokonuje się to

bezpośrednio. Powód takiego zachowania jest znany: nikt nie może oglądać oblicza Boga i pozostać

przy życiu (por. Wj 33,20); nawet sera�ni, którzy nieustannie trwają przed Bogiem, mają dwa

skrzydła, którymi zakrywają twarz (Iz 6,2). Pojawia się kolejny problem. Biblia często opowiada o

Bogu w sposób antropomor�czny; objawia się jako tajemniczy wysłannik lub anioł (Rdz 6,21).

Nawet gdy pojawia się stwierdzenie, iż Bóg się objawia, to chodzi nade wszystko o to, by „ujrzeć jak

8 Por. Grant M., Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991, s. 61.

7 Por. Boespflug F., Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, Poznań 2008, s. 50-51.

6 Mettinger T.N.D., No Graven Image ? Israelite Aniconism in its Near Eastern, Stockholm 1995, s. 47.
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przemawia” (Wj 20,22). Liczne metafory i obrazy literackie opisujące Boga: Ojciec, Oblubieniec,

Wojownik- nie są objęte zakazem odnoszącym się do obrazów plastycznych. Zachowane źródła

archeologiczne i ślady najstarszej ikonogra�i żydowskiej, wskazują, że zakaz jakiegokolwiek

obrazowania nie był tak rygorystyczny jak się przynajmniej wielu badaczom wydawało. W wielu

synagogach rozsianych na terenie Imperium Romanum zachowały się �guralne przedstawienia o

tematyce biblijnej i motywach zapożyczonych z hellenistyczno-rzymskiej ikonogra�i pogańskiej.

Gdy odkryto freski synagogi w Dura Europos nad Eufratem okazało się, jak mało rygorystycznie

przestrzegali tamtejsi Żydzi religijnych nakazów zabraniających stosowania �guralnych wyobrażeń

w miejscach kultu. Tekst Talmudu wzmiankuje nawet przypadki kiedy to rabini uchylają prawo i

pozwalają na malarską i mozaikową dekorację synagog w czasach antycznych, zaś bogactwo

tematów w Dura Europos, powstałych między 245 a 256 rokiem wskazuje na istnienie wzorów tych

scen już znacznie wcześniej.9 Choć więc judaizm pierwszych wieków naszej ery powstrzymywał się

od wszelkich antropomor�cznych przedstawień Boga, to jednak pozwalał, by Bóg, a przynajmniej

Jego słowo, Jego obecność ukazywane były w sztuce niebezpośrednio, w sposób symboliczny.10

Powstrzymywanie się od tworzenia wizerunków, stanie się fundamentalną zasadą judaizmu i będzie

w zdecydowany sposób kształtował teologię judeochrześcijańską w próbach zanegowania obrazów.

Świadectwa najstarszych pisarzy chrześcijańskich odnoszą się z dużą rezerwą do

przedstawień malarskich i nacechowane silnym komponentem emocjonalnym. Wczesne

chrześcijaństwo przejęło z tradycji żydowskiej zdecydowaną niechęć do kultu idoli. Chrześcijańscy

myśliciele jednoznacznie potępiają pogańską sztukę religijną z tego samego tytułu co inne przejawy

życia pogańskiego, może tylko z jeszcze większą energią, bo stanowi, bo stanowi ona w pewnym

sensie źródło pogaństwa, które jest kultem bałwanów zrobionych ludzką ręką. W świecie

antycznym wypełnionym kultami pogańskimi, niemal cała struktura społeczno-polityczna państwa

rzymskiego stanowiła poważne wyzwanie dla chrześcijan.11 W jednym z najbardziej znanych

tekstów przybliżających życie chrześcijańskiej wspólnoty jest pochodzący z II wieku List do

Diogeneta. Z tego źródła otrzymujemy cały szereg istotnych informacji. Mianowicie, że

11 Wipszycka I., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 99.

10 Weitzmann K., Kessler H., The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art., Washington 1990, s.132.

9 Por. Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, s. 36-37.
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chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi ani narodowością, ani językiem, ani obyczajami.

Żadnego kraju nie nazywają swoją ojczyzną, nie mieszkają w swoich miastach i przestrzegają

lokalnych zwyczajów. Dowiadujemy się również, że czczą Chrystusa jako Boga, odrzucają bóstwa

Grecji i Rzymu i co tydzień gromadzą się na Eucharystii. W zewnętrznym sposobie bycia niewiele

się różnią od innych. Gdy oddają cześć Bogu, robią to w języku miasta, w którym aktualnie

mieszkają. Nie posiadają świątyń, nie dysponują budynków, wielkich majętności. Ten niezwykle

ciekawy i pełen interesujących informacji tekst w jakiś sposób wytycza trop ku zrozumieniu życia

pierwszych chrześcijan

i mimowolnym wrośnięciu w świat antyczny z jego kulturą materialną. Tak przedstawiona

rzeczywistość rodziła bardzo wiele wewnętrznych napięć w społeczności chrześcijańskiej.

W wielu przypadkach życie ukształtowane przez świat pogański nie dawało się pogodzić z zasadami

życie które głosili wyznawcy Chrystusa. Należy uświadomić sobie, że chrześcijańskie dzieci

włączone w rzymską edukację były narażone na zetknięcie się

z odmiennymi, a często kłócącymi się doktryną chrześcijańską poglądami.

W szkołach wykładano mitologię jako ważną część literatury antycznej, na bazie której odbywało się

nauczanie.12 Zewsząd ocierano się o rzeźby pogańskich bogów i różnorodne akty o�arnicze.

Wszystkie te zjawiska przysparzały chrześcijanom trudności, a często było przyczyniały się kon�iktu

sumienia. Życie kulturalne wypełnione rozmaitymi rozrywkami wymagały od nich postawy

separacji, co w konsekwencji powodowało krytykę i postawę nieufności ze strony pogan, którzy

postępowali zgoła inaczej. Na zgromadzeniu obywateli składano o�ary za pomyślność obrad.

Zanim rozpoczęto sztukę na deskach teatru, udawano się do świątyni Apollina z prośbą o udany

występ. Ulica w każdym rzymskim mieście była dla chrześcijan pułapką, bowiem każdy człowiek-

obywatel Rzymu lub niewolnik- powinien był odkrywać głowę przed posągami i świątyniami.

Obywatele byli zobowiązani do upamiętniania patronów miasta i corocznym o�arom na cześć

bóstw opiekuńczych. Żaden wymiar społecznej aktywności nie mógł się odbyć bez idolatrii.13 Tak

złożone zjawiska pozwalają zobaczyć znacznie szerszy kontekst historii starożytnego Kościoła

wtopionego

13 Śrutwa J., Chrześcijanie w służbie tego świata. Wizja Tertuliana i Augustyna, [w:] Chrześcijanie a życie
publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, Lublin 1988, s. 72-80.

12 Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969, s. 221.
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w antycznych świat pogańskich obyczajów i mitologicznych wyobrażeń. Zatem nie ma cos się

dziwić negatywnej reakcji chrześcijańskich myślicieli na wszystko co naznaczone jest piętnem

pogańskiej kultury. Również sami poganie, nie potra�ący zrozumieć chrześcijaństwa dziwili się, że

chrześcijanie porzucają świątynie tych pradawnych bogów, bohaterów, „którzy niegdyś w

niemowlęctwie świata zapoczątkowali sztuki piękne, ustanowili prawa i pokonali tyranów bądź

potwory nękające ziemię, że chrześcijanie porzucają to wszystko po to, by za wyłączny przedmiot

kultu religijnego obrać sobie jakiegoś nieznanego nauczyciela, który stosunkowo niedawno, i to w

dodatku wśród ludu barbarzyńskiego padł o�arą albo złośliwości własnych rodaków, albo zazdrości

rządu rzymskiego”.14 Mniejszość jaką byli wyznawcy Chrystusa była ciągle narażona zarówno na

oskarżenia ze strony mas, jak również wrogość ze strony władzy, nie tylko dlatego, że wyznawcy

Chrystusa uchylali się od praktyk religijnych, ale dlatego, że wpatrzeni w wizję niebieskiej ojczyzny

zapomnieli o swym ziemskim obywatelstwie i gdy ich pytano o pochodzenie, podawali zawsze swe

chrześcijańskie imię- stąd uchodzili za odstępców i jawnych wrogów.15

Najstarsze piśmiennictwo patrystyczne pokazuje z jak wielką determinacją

i powściągliwością wielu autorów było zdecydowanie przeciwnych sztuce. Tomasz z Edessy w

swoim heretyckim traktacie O przyczynie wcielenia naszego Pana próbuje w mocy fałszywego

autorytetu przemawiać w imieniu wszystkich chrześcijan, określając pogan jako „czcicieli niemych

bożków i wyznawców szatana, wśród których przebywały przepełnione radością złe duchy i

demony”.16 Tertulian zdaje się być największym propagatorem zwalczania przejawów jakiejkolwiek

twórczości. Jego gruntowany purytanizm odrzuca sztukę pod wszelkimi postaciami. Wydaje mu się

rzeczą niedopuszczalną, aby chrześcijanin sporządzał bałwany dla swoich współobywateli pogan.

Ci, którzy w ten sposób zarabiają na życie, powinni zmienić zawód, co zresztą przyjdzie im bardzo

łatwo: znacznie szybciej można sporządzić szafę, niż posąg Marsa. Tak więc zaciekły polemista z

ówczesną kulturą, proponuje artyście, aby porzucił sztukę i malował ściany.17 Justyn Męczennik

manifestował jednoznacznie swą wyraźną niechęć do wizerunków bóstw, ale i do artystów, którzy je

17 Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979, s. 329.

16 Cyt. za. Pelikan J., Duch wschodniego chrześcijaństwa (600-1700), Kraków 2009, s. 121.

15 Por. Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966, s. 140.

14 Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, T.II, Warszawa 1960, s.73.
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wytwarzają.18 Twierdził, że obrazy takie są przede wszystkim martwe oraz są nośnikiem złych mocy.

Potępiał też wytwórców, zwłaszcza rzeźbiarzy, uważając, że taka profesja jest niegodna

chrześcijanina, jako że ubliża Bogu, którego imieniem nazywa się różne przypadkowe przedmioty.19

Kolejny grecki apologeta, Arystydes, przeciwstawiał w swoich pismach zachowania pogan i

chrześcijan.20 Arystydes przeciwstawiał wyznawcom religii hellenistycznych postawę chrześcijan,

„nie modlą się do bałwanów w ludzkiej postaci.”21 Chrześcijanie wielokrotnie potępiali pogan za

to, że „zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka,

ptaków, czworonożnych zwierząt, płazów” (Rdz 1,23). Jednak większość autorów, protestując

przeciwko wizerunkom, ma na uwadze jedynie wyobrażenia pogańskie. Klemens z Aleksandrii

pisze: „Sztuka mami was swymi czarami […] i przywiedzie was do tego, że czcicie i modlicie się do

obrazów. Obraz oddaje podobieństwo ? Powinno się sztukę pochwalać, ale niech ona nie zwodzi

ludzi, jakby była rzeczywistością”.22Orygenes uczeń Klemensa w pełni wchłonął jego poglądami,

wskazując na brak obrazów i ich wykonawców u Żydów jako dowód wyższości judaizmu nad

religiami pogańskimi.23 Teo�l z Antiochii, nawrócony pod wpływem studium Pisma Świętego na

chrześcijaństwo, pozostawił po sobie ważne pismo Do Autolika. Wyjaśnia w nim dwa odmienne

podejścia do wiary- racjonale po stronie chrześcijan i nieracjonalne w religiach pogańskich. Jego

pismo jest polemiczne i niezwykle krytyczne w stosunku do idolatrii. Wielokrotnie wskazuje, że

wykonane z kamienia posągi pogańskich bogów są tylko wytworami ludzkich rąk, w których

zamieszkały demony. W jego przekonaniu chrześcijaństwo winno być przeciwne sporządzaniu

wizerunków, aby nie popełniło tych samych błędów co zaślepieni pychą poganie. „Śmieszne jest, że

bogów czynią rzeźbiarze, garncarze, malarze, odlewnicy, którzy ich obrabiają, lepią, malują, tworzą.

Gdy zostali utworzeni przez artystów, ci ostatni uważają ich za nic (1 Kor 8,4), lecz po oddaniu ich

do użytku w tzw. świątyni albo jakimś domu, nie tylko ci, którzy je kupili składają im o�ary, ale

również i ci, którzy je wykonali i sprzedali, przychodzą składać o�ary i gorliwie czcić, uznając ich za

23 Orygenes., Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, s. 203-204.

22 Klemens Aleksandryjski., Zachęta do Greków, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, T.XLIV, Warszawa 1988, s.
160.

21 Arystydes., Apologia 3,2. W: w: Pierwsi apologecie greccy, Kraków 2004.

20 Por. Piganiol A., L empire chretien, Paris 1947, s. 65.

19 Justym Meczennik., Apologia I,9,1, w: Pierwsi apologecie greccy, Kraków 2004.

18 Mathews T.F., Western Aristocrates and Imperial Court A.D. 364- 425, Oxford 1975, s. 90.
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bogów i nie pamiętają, ze pozostają tym samym materiałem, którym wcześniej byli tzn. kamieniem,

brązem, drewnem, pigmentem, albo jeszcze innym materiałem.”24 Teo�l uważał, że prawo

Dekalogu dotyczące zakazu wykonywania jakichkolwiek przedstawień Boga, nie przedawniło się.

Stąd należy czci tylko jedynego i prawdziwego Boga, który jest całkowicie transcendentny.

Wskazywał również na nauczanie starotestamentalnych proroków, głoszących prawdę, w myśl

której nawet „samym spojrzeniem” nie powinno się grzeszyć, ponieważ tylko ludzie naiwni oddają

cześć dziełom rąk ludzkich.25 W dziele Oktawiusz Minucjusz Feliks, również wczesny apologeta

chrześcijaństwa, uważał nieobecność wizerunków i świątyń u chrześcijan za powód do dumy: „Czy

sądzicie, że jeśli nie mamy świątyń i ołtarzy, to ukrywamy przedmiot naszej czci ? Jakiż wizerunek

boga wymyślę, skoro człowiek, jeśli się dobrze zastanowisz, jest bożym wizerunkiem”26. Jakąkolwiek

wizualizację prawd wiary, a szczególnie rzeźbę krytykował z wielką stanowczością Atanazy Wielki,

patriarcha Aleksandrii i wielki obrońca nicejskiego Credo. W kluczowym dziele Przeciw poganom

wyraził swój stanowisko wobec sztuki- do przedstawiania wizerunków bóstw, a także ludzi, którzy

są autorami tych dzieł. Twierdził, że właściwie oddają oni cześć nie bogom, a jedynie wychwalają

umiejętności i talent rzeźbiarza, ponieważ on nadał im konkretny kształt i proporcje, niejako

wydobywając z bryły kamienia. Jego zdaniem, to sztuka nadaje kształt i boskość materii, a artysta

wykazuje za pomocą swoich umiejętności jak najlepsze oddanie podobieństwa.27 „Następnie

kłaniający się kamieniom i drewnom nie widzą, że podobne im depczą i palą, ich części zaś bogami

zowią. A niektóre niedawno mieli do użytku, te w swym obłędzie wyrzeźbiwszy czczą, w ogóle nie

widząc ani się nie zastanawiając, że nie bogom, ale sztuce rzeźbiarza się kłaniają.”28 Oddawanie

czci posągom autor uważał za czyn niegodny, ponieważ moc Boża po wielokroć przewyższa moc

posągów. W kwestii obrazów chrześcijańskich Atanazy nie miał jasno sprecyzowanego stanowiska,

tak jak był radykalnym przeciwnikiem sztuki pogańskiej. Wyraża swoje stanowisko w dziele Sermo

de sacris imaginibus: „Można dokładanie zaobserwować na wizerunku króla. Bo w tym wizerunku

jest kształt i postać, a królu jest ten sam kształt, co w wizerunku. Podobizna króla nie wykazuje na

obrazie odchylenia od modelu, toteż patrzący na obraz widzi w nim króla i rozpoznaje, ze król na

28 Atanazy Wielki., Przeciw poganom 13.

27 Por. Atanazy Wielki., Przeciw poganom 11.

26 Minucjusz Feliks., Oktawiusz, [w:] Apologie, (PSP 44, s. 67).

25 Teofil z Antiochii., Do Autolyka II, 35.

24 Teofil z Antiochii., Do Autolyka II, 2,1.
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obrazie jest królem rzeczywistym […] Wobec tego człowiek, który czci obraz, czci w nim króla. Bo

wizerunek jest jego kształtem

i postacią.”29 Wielkim przeciwnikiem malarstwa był również Epifaniusz z Salaminy Cypryjskiej.

Podobnie jak wielu przed nim pisarzy wczesnochrześcijańskich prezentował stanowisko wrogie

wobec sztuki. Uważał że tworzenie wizerunków jest bałwochwalstwem i sam autor na tym polu

wykazywał niezwykle płodne pisarstwo. Epifaniusz był przeciwnikiem wszelkich herezji i czuł się w

moralnym obowiązku aby zwalczać wszelkie nadużycia w naruszeniu doktryny chrześcijańskiej.

Zachowało się kilka jego istotnych dzieł dotyczących sztuki w których wyraził swoje twarde

aikoniczne stanowisko: Mowa przeciwko obrazom, List do cesarza Teodozjusza, Testament oraz List

dogmatyczny. Postawił ważne pytanie: w czym chrześcijanie mieliby się odróżniać od wyznawców

religii politeistycznych, skoro w swojej sztuce oddają cześć człowiekowi ? W jego przekonaniu kult

obrazów był jedną z form poważnego bałwochwalstwa jednoznacznie sprzeciwiającego się kultowi

żywego Boga.

W jednym z listów skierowanych do biskupa Jerozolimy Jana, zapisał że przebywając na pielgrzymce

w Ziemi Świętej, konkretnie w miejscowości Anablata, dostrzegł na drzwiach znajdującego się tam

kościoła barwną zasłonę na której sporządzony był malarski wizerunek Chrystusa. Pątnik był tak

oburzony tym zjawiskiem, że zerwał zasłonę i wyraził swoją dezaprobatę, opierając się na

starotestamentalnym zakazie sporządzania jakichkolwiek wizerunków. Pisał wypełniony wielkim

gniewem że wieszanie takich kotar jest sprzeczne

z religią chrześcijańską.30W Mowie przeciwko obrazom Epifaniusz podejmuje problem genezy

wizerunków. Rozpoczyna od milowego pytania: czy ktoś ze świętych Ojców czcił coś czynionego

ludzką ręką, wskazywał że tak wielkie postaci jak Abraham i Mojżesz „porzucili to co martwe”,

dzięki czemu wystrzegli się od pokusy idolatrii i otrzymali zaszczytny tytuł przyjaciół Boga. Autor

budował dość spójną wykładnię dotyczącą problemu rozpowszechniania się kultycznych

wizerunków Chrystusa, Bogurodzicy, świętych orędowników, określając to zjawisko w sposób

niezwykle prześmiewczy jako „smarowanie ścian”. Widział w tych działaniach coś całkowicie

30 List ten został przetłumaczony w 394 roku przez św. Hieronima na łacinę. w: Święty Hieronim, Listy, t.1,
Warszawa 1952, s. 238.

29 Atanzy Wielki., Sermo de sacris imaginibus, PG 28, 709. Por. Tatarkiewicz W., Estetyka średniowieczna,
Wrocław 1962, s. 34.
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przeciwnego, niż żywy i prawdziwy kult. Twierdził stanowczo, że jedynym wizerunkiem

naśladowania Boga jest życie cnotliwe. Nie jest też możliwe, aby święci, którzy zostali oświeceni

blaskiem Bożej chwały byli przedstawiani za pomocą nietrwałej materii.31 „Któż słyszał coś

podobnego ? Kto spośród starożytnych Ojców umieszczał w kościele lub w swym własnym domu,

albo na odrzwiach namalowaną ikonę Chrystusa ? Kto spośród dawnych biskupów zniesławia

Chrystusa malując Go ? Kto w ten sposób wystawiał na pokaz i owacje namalowane wizerunki.”32

Pierwsi wyznawcy Chrystusa nie tylko żyli wśród ludzi, którzy nie tylko kochali sztukę, ale

zdecydowanie rozkoszowali się wszelkimi jej wytworami. Ten aikoniczny charakter chrześcijaństwa

pierwotnego był przeszkodą w tworzeniu się sztuki przedstawieniowej. Wiele dokumentów

kościelnych które się pojawiały, były redagowane w podobnym-polemicznym duchu. Syryjskie

Didaskalia głoszą, że gminy chrześcijańskie nie powinny przyjmować darów od „malarzy i

rzeźbiarzy bożków pogańskich, złodziejskich jubilerów, niesumiennych celników, jasnowidzów”.33

Stąd też, nawet już po wykształceniu się, co prawda na początku skromnej sztuki

przedstawieniowej, myśliciele wczesnochrześcijańscy: Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski,

Orygenes, Cyprian i Arnobiusz, czy Laktancjusz w sposób przemyślany i celowy zwalczali

malarstwo, upatrując w tym zgorszenie i osłabienie wiary. Jeszcze w 306 roku 36 kanon synodu w

Elwirze w Hiszpanii zabronił umieszczania malowideł w kościołach, gdyż uznano za

niedopuszczalne malowanie na ścianach przedmiotu czci i modłów. Zakaz ten był współczesny

rozkwitowi malarstwa i rzeźby sarkofagowej z licznymi postaciami świętych i scenami biblijnymi w

katakumbach Rzymu. Został nadto wydany w przeszło 70 lat po wykonaniu dekoracji nawiązującej

do dziejów zbawienia w jednym pomieszczeń domu-kościoła w Dura Europos nad Eufratem.34 W

późniejszym okresie pierwszy historyk epoki konstantyńskiej i zarazem czołowy „ikonoklasta”

Euzebiusz z Cezarei, będzie wypowiadał się w sposób stanowczy przeciwko obrazom. „Podobne

dzieła- powiada- powstają z inicjatywy dawnych pogan, którzy czczą postaci ewangeliczne jako

swych zbawców, według swego zwyczaju”35 Wspomniany już Epifaniusz biskup Salaminy, którego

35 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, j.w., VII, 18,3, s. 328.

34 Por. Deichaman F.W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 96.

33 Michalski A., Antologia literatury patrystycznej, t. I, 2, Warszawa 1969, s. 123.

32 Epifaniusz z Salaminy., List do cesarza Teodozjusza, w: Vox Patrum 22 (2002), s. 564.

31 Por. Epifaniusz z Salaminy., Mowa przeciwko obrazom, w: Vox Patrum 22 (2002), s. 562-564.
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pisma odegrały znaczącą rolę w debatach ikonoklastycznych w VIII i IX, ostrzegał: „Zapamiętajcie

[…] nie umieszczać świętych obrazów w kościołach i na cmentarzach, lecz zachowujcie Boga ciągle

w waszych sercach i pamięci. Podobnie nie czyńcie tego w domu gminy. Nie wolno bowiem

chrześcijaninowi omamiać się wizualną atrakcją i zamroczeniem zmysłów. Wszyscy winni wyznawać

i formować to, co donosi się do Boga. Kto zamierza ukazać boski wizerunek Boga-Logos barwami

ziemskimi w powoływaniu się na Jego ludzką naturę, niechaj spadnie na niego anatema”.36 Ireneusz

z Lyonu poddawał krytyce wszelkie nadużycia związane ze czcią obrazów świętych u chrześcijan, co

nie musi jednak oznaczać, że był on przeciwnikiem wykonywania jakichkolwiek obrazów.

Zdecydowanie sprzeciwiał się wykorzystywaniu tych wizerunków do celu kultowych.37

Zdeklarowanym przeciwnikiem wykonywania obrazów był Asteriusz, urodzony w Kapadocji,

późniejszy biskup Amazji w Poncie. Uważał on, że nie na miejscu jest przedstawianie scen z

Ewangelii oraz wyobrażeń Chrystusa. Nawoływał swoich wiernych do jawnego przeciwstawienia się

malarskim wizerunkom. W jednej ze swoich homilii zatytułowanej O bogaczu i Łzazarzu

opowiadając o współczesnym sobie zwyczaju noszenia przez bogatych ludzi szat ze scenami

biblijnymi i ewangelicznymi, napominał on słuchaczy, by nie malowali Chrystusa na himationach.38

Pośród tak wielu negatywnych sformułowań dotyczących malarstwa, pojawia się

niezwykle barwna opowieść syryjska dotycząca uzdrowienia króla Edesy Abgara V przez Jezusa.

Pojawia się tam postać Hannana, nadwornego artysty, który po cudownym uzdrowieniu władcy

wykona malarski portret Chrystusa. Historia króla Abgara i cudowny obraz o którym wspominają

źródła, opowiada również o oblężeniu miasta przez Persów w 544 roku, w którym to wydarzeniu,

cudowny obraz przyczynił się do odparcia najeźdźców.39

To wydarzenie w przyszłości pozwoli obrońcom ikon formułować świadectwa odnoszące się do

„pradawnej czci obrazów”40 Mamy zatem do czynienia z obrazem, który pojawił się w VI wieku w

środowisku syryjskim, a później zmieniał miejsce swojego pobytu, docelowo tra�ając do Rzymu i

40 Andrzej z Krety, O kulcie obrazów, (PG 97, 1301).

39 Ewagriusz Scholastyk., Historia Kościoła, Warszawa 1999, s. 197-199.

38 Por. Majewski K., Bezobrazowość oraz burzenie świątyń, posągów bogów i pomników władców w świecie
grecko-rzymskim, Archeologia 16 (1965), s. 75.

37 Knopfler A., Der angebliche Kunsthass der ersten Christen, Festschrift Georg Hertling zum 70 Geburstag,
Kempten-Munchen 1913, 44. Por. Grant R.M., Carpocratians and Curriculum: Irenaeus Reply, The Harvard
Theological Review, 79 (1986), s. 127-136.

36 Epifaniusz z Salaminy., List dogmatyczy, w: Vox Patrum 22(2002), s. 564.
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pełnią rolę obrazu cudownego i kultowego. Legendy opowiadane

o obrazie z Edessy dostarczają chrześcijańskiemu obrazowi kultowemu usprawiedliwienia w obliczu

znanych powszechnie zarzutów, kierowanych pod adresem idoli pogańskich. To właściwie

podwójne uzasadnienie, w którym zawiera się pewna sprzeczność. Jest ona zbudowana na

twierdzeniu, jakoby to król Abgar zlecił swojemu malarzowi sporządzenie dokładnego portretu, do

którego miał pozować żywy model, a portret rzekomo miał otrzymać wraz z listem Chrystusa

własnoręcznie napisanym. Pojawia się kolejna trochę enigmatyczna kwestia, na kanwie której

powstaje opowieść, iż praca malarza w cudowny sposób dokończona została przez samego

Chrystusa, który odcisnął na płótnie swe oblicze.41 Możemy zatem wyprowadzić następujący

wniosek. Po pierwsze portret do którego pozował żywy model, różni się od podobizn

wymyślonych, �kcyjnych bogów. A więc możemy przyjąć, że jest dokumentem poświadczającym

historyczne istnienie Chrystusa także w rzeczywistości natury ludzkiej, która jak wiemy, stanie się

przedmiotem dynamicznej polemiki w okresie ikonoklazmu pomiędzy poszczególnymi frakcjami

chrześcijańskimi. Jednocześnie ten niezwykle istotny wątek historyczny, daje asumpt do

zrozumienia powstawania wczesnych ikon jako formuł plastycznych. Formułując w przyszłości

swoje argumenty, obrońcy ikon, będą z przekonaniem uzasadniać, iż najważniejszym wizerunkiem

jest portret Chrystusa- Acheiropoietos.

Nie posiadamy żadnych dowodów istnienia sztuki chrześcijańskiej przed przełomem II i III

wieku. Elity Kościoła początkowo sprzeciwiały się wszelkim przejawom sztuki o treści religijnej i

były wrogo nastawione do wizualnej prezentacji wydarzeń i postaci biblijnych tak ze Starego jak i

Nowego Testamentu. Chociaż brak dowodów archeologicznych na istnienie sztuki chrześcijańskiej

przed powstaniem Katakumb Świętego Kaliksta, to ze źródeł literackich dowiadujemy się, że przed

końcem II wieku chrześcijanie próbowali w sposób materialny wyrazić swoją wiarę. Już Klemens

Aleksandryjski wspomina, że chrześcijanie nabywali przedmioty z wyrytymi na nich symbolami.

„Znakiem sygnetu niech będzie u nas gołąb, ryba, płynący statek, czy też lira, której używał

Polykrates, albo i kotwica, jaką Seleukos wygrawerował jako emblemat. Nie należy odciskać postaci,

41 Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010, s. 240-241.
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którym nie godzi się okazywać szacunku, a także grawerować miecza i łuku, skoro zabiegamy o

pokój,

a i pucharów, jako że mamy być wstrzemięźliwi. Wielu bezwstydników umieszcza w sygnetach

wizerunki swoich kochanków lub nałożnic.”42 Stąd zrozumiała wydaje się intencja Klemensa i

podpowiedzi dla chrześcijan, aby nabywali sygnety znajdujące się w powszechnym użytku, będące

wytworem lokalnych rzemieślników. Dlatego chrześcijanie większości istniejących już symboli

nadają nowe treści. Gołębica mogła oznaczać chrześcijańskie cnoty łagodności umiłowania pokoju;

ryba stała się symbolem Chrystusa- ICHTHYS- jak również najbardziej rozpowszechnionym

kodem (anagramem) chrześcijaństwa, statek mógł oznaczać łódź Kościoła niosącego wiernych przez

wzburzone wody wrogiego świata; młody mężczyzna z lirą mógł symbolizować Dawida

uwielbiającego muzyką Boga, a z czasem zwycięskiego Chrystusa który niczym Orfeusz zstępujące

do otchłani po prarodzica Adama; kotwica mogła być symbolem nadziei i zapowiedzią

zwycięskiego znaku krzyża. Pierwsi chrześcijanie tolerowali obrazy, nie dostrzegali w nich tak

szkodliwego działania jak prezentowali to w swoich naukach pasterze wspólnot. Na tym etapie nie

posiadali jeszcze własnych artystycznych środków wyrazu i musieli adaptować do swoich potrzeb

wytwory otaczającej ich kultury. Niemniej wybierając takie, a nie inne sygnety lub zdobione lampki

oliwne, decydowali tym samym, jakie symbole są odpowiednie dla sztuki chrześcijańskiej. Sztuka

wsączała się w sposób oddolny do młodego Kościoła, a zatrzymanie tego procesu wydawało się

czymś niemożliwym. Sztuka pierwszych wyznawców Chrystusa była transkulturowa, wchłaniając

wiele antycznych elementów które stopniowo będą się przeistaczać w nowy język artystycznej

wypowiedzi- już chrześcijański. „Mówiąc o sztuce wczesnochrześcijańskiej czy wczesnobizantyjskiej,

musimy pamiętać, że mamy na myśli sztukę późnego Cesarstwa Rzymskiego, zaadaptowaną do

potrzeb Kościoła. Zapewne sprzeciw wczesnych chrześcijan wobec przedstawień artystycznych

został przesadnie uwydatniony przez historyków, wszelako nie można powiedzieć, aby mieli oni

jakiś artystyczny program. Nauczanie Jezusa, w przeciwieństwie do nauki Maniego, nie wymagało

odwoływania się do obrazów.”43 Pojawienie się więc powszechnej sztuki chrześcijańskiej świadczy o

tym, że musiała nastąpić zmiana przekonań, gdyż obrazowe urealnienie postaci i faktów z historii

43 Mango C., Historia Bizancjum, Gdańsk 1997, s. 251.

42 Klemens Aleksandryjski., Wychowawca, III, Toruń 2012, s. 203.
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zbawienia stawało się koniecznością. W tym samym czasie zanika zasadnicza wrogość w stosunku

do tworzenia obrazów o tematyce chrześcijańskiej. Zapewne punktem wyjścia sztuki

chrześcijańskiej były artystyczne formy powstające w środowiskach pogańskich, w których żyły

wspólnoty chrześcijańskie. Wiele przedstawień pogańskich zaadaptowano i nadano im nowe

treści.44 Począwszy od III wieku diametralnie zmienia się postawa chrześcijan, oraz ich stosunek do

religii pogańskiej, jak również istniejących w niej wzorców ikonogra�cznych. Chrześcijanie przestają

się bać mitologii antycznej oraz postrzegać jej tylko i wyłącznie jak zagrożenie dla swojej wiary.

Ustalenie konkretnych dat związanych z tym zjawiskiem przysparza sporo trudności, ale

zrozumienie tych faktów ułatwiają dwa czynniki. Pierwszym jest zdecydowana reakcja Ojców

Kościoła jeszcze w pierwszej połowie III wieku (Tertuliana, Klemensa z Aleksandrii, Orygenesa),

dotycząca w sposób znaczący obrazów o tematyce chrześcijańskiej, które były przez nich traktowane

jako dzieła na wskroś bałwochwalcze.45 Zatem można złożyć, że jakieś przedstawienia o treści

chrześcijańskiej mogły już funkcjonować wcześniej. Drugim argumentem jest zaistnienie malowideł

katakumbowych w Rzymie, datowanych również na III wiek. Co było przyczyną tak dynamicznych

przeobrażeń ? Wydaje się, że nastąpił silny rozwój gmin chrześcijańskich, których członkowie w

większości wywodzili się ze społeczności pogańskiej, a judeochrześcijanie stanowili niewielki

procent całej społeczności. W związku z tym, niechęć do wszystkiego, co nie jest związane z Bogiem

Izraela i Narodem Wybranym, nie była tak istotna. Nastąpiło formułowanie historii zbawienia w

nowy sposób, tak aby wchodzący do Kościoła poganie mogli odkryć sens chrześcijańskiego

przesłania. Ten proces wiązał się również z asymilacją �lozo�i i mitologii antycznej.46 Konsekwencją

nowego podejścia do tematów zawartych w mitologii, czy w �lozo�i, było nie tyle jej

zaakceptowanie, co raczej uświadomienie sobie możliwości wykorzystanie jej celów

„propagandowych”. Jest również czas kiedy popularność mitów była coraz słabsza, a wiara w

bogów antycznego panteonu doświadczała poważnego kryzysu.47 Chrześcijanie wykorzystali ten

kryzys i zaczęli pod kostiumem mitów przemycać przesłanie Dobrej Nowiny; w taki sposób, aby

dotarła ona do jak najszerszych grup społecznych. Nowa wiara odkryła doskonały nośnik do

47 Marrou H.I., Zmierzch Rzymu, czy późna starożytność ?, Warszawa 1997, s. 79-81.

46Zob. Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijanstwa I-IV w., Warszawa 1979, s. 46-94.

45 Wronikowska B., Poglądy Ojców Kościoła na sztukę w ciągu pierwszych dwóch stuleci istnienia Kościoła,
„Roczniki Humanistyczne KUL” 26 (1978), z. 4, s. 5.

44 Onasch K., Schnieper A., Ikony. Fakty i legendy, Warszawa 2007, s.9.
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rozpowszechniania nowych treści wykorzystując istniejące już i powszechnie rozpoznawane formy i

tematy. Co więcej większość zleconej przez chrześcijan sztuki wykonywali rzemieślnicy pogańscy.

Były to odważne działania i niezwykle nowatorskie, kiedy wyobrażamy sobie chrześcijańskiego

zleceniodawcę stającego przed pogańskim rzemieślnikiem, prosząc o wykonanie płaskorzeźby

sarkofagowej lub malowidła do cubiculum.48 Zatem chrześcijanie rekrutujący się z różnych

środowisk społecznych, regionów ogromnego Imperium, mogli odnaleźć w ukształtowanych

uprzednio wzorcach bliskie sobie obrazy, które sprawiały, że nowa religia stawała im się bliższa.

Istotny jest również kontekst historyczny w których dokonuje się ów proces asymilacji. Od 260

roku zostają zawieszone edykty prześladowcze wymierzone w chrześcijan przez cesarza Galiena.

Nastaje okres stabilizacji i względnego spokoju, co służy współegzystencji chrześcijan ze

środowiskiem pogańskim. Ten trwający niemal pół wieku czas stabilizacji, zostanie twórczo

wykorzystany przez wyznawców nowej religii, aby proklamować Ewangelię. Chrześcijanie wchodzą

zdecydowanie w struktury społeczne, pojawiają się w miejscach które do tej pory omijali szerokim

łukiem. Wyznawcy Chrystusa pojawiają się w urzędach państwowych, a nawet na dworze cesarskim.

Wszystko to będzie trwało do czasu kiedy Imperium po raz kolejny dostrzeże w chrześcijaństwie

wroga zagrażającego potędze Rzymu. Będzie to miało miejsce w czasie krwawych prześladowań za

Dioklecjana (284-305). Prześladowania nie tylko dotkną samych chrześcijan, jak również ich miejsc

zgromadzeń- burzenia budowli kultu chrześcijańskiego. Potwierdza to Euzebiusz z Cezarei,

relacjonując te wydarzenia: „Widzieliśmy bowiem na własne oczy, jak domy modlitwy doszczętnie

burzono aż do fundamentów, jak boże i święte pisma na placach publicznych rzucano na pastwę

płomieni”.49 Ten czas licznych represji, jakich doświadczali wyznawcy Chrystusa, pozbawił również

nas współczesnych materialnych świadectw, dotyczących życia wspólnoty Kościoła w III wieku.

Należy zatem przyjąć, że sztuka chrześcijańska narodziła się w jakimś sensie poza Kościołem

i przynajmniej na początku rozwijała się wbrew jego woli. Była to inicjatywa oddolna wyrastająca ze

szczerej pobożności i podyktowana re�eksją nad wiarą. „Tak więc to nie Kościół stworzył sztukę

chrześcijańską. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że nie długo potra�ł zachować względem niej

49 Euzebiusz z Cezarei., Historia…, s. 81.

48 Klauser T., Studien zur Entsthungsgeschichte der christlichen Kunst: Der Schaftrager auf den Sarkophagen, JAC
1 (1958), s. 20-51.
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postawę obojętną i brak zainteresowania: akceptując ją,

w pewnej mierze uregulował jej sytuację, ale w gruncie rzeczy sztuka chrześcijańska zawdzięcza swe

powstanie inicjatywie wiernych”.50 Wielu badaczy gruntownie analizując teksty Ojców Kościoła z

okresu wczesnego wyprowadzało również odmienne sformułowania, upatrując rozwój sztuki w

nikłej świadomości samych wierzących jak również rzadkich jej przykładach. „Apologeci nigdy nie

wspominają o zaistnieniu sprzeczności pomiędzy zasadami chrześcijańskimi a wizerunkami,

stwierdzają jedynie, że w ich czasach wyobrażenia były rzadkością”.51 Potwierdzeniem tej opinii jest

rozwój malarstwa katakumbowego na terenie Rzymu i poza jego granicami. Wiek III ze swoimi

długimi okresami pokoju dla Kościoła jest pierwszym stuleciem, z którego pochodzą

najwcześniejsze zabytki sztuki chrześcijańskiej. Początek III wieku oznacza przełom w tej dziedzinie.

Zaczynamy

w literaturze patrystycznej spotykać wzmianki o budowlach poświęconych kultowi. Wiemy, że w

tym czasie Kościół mógł posiadać swoje cmentarze i prywatne kaplice domowe.52 Katakumby są

jedną z ram interesującej historii chrześcijaństwa przez które możemy dostrzec dynamiczny a

zarazem jeszcze w izolacji Kościół. „Są one niezniszczalnym symbolem niebezpiecznej i na wpół

tajemniczej egzystencji Kościoła w czasach, gdy zdobywał świat. Mury ich dotychczas wyrażają w

różnoraki sposób dwie wielkie cnoty, miłość i wierność, dzięki którym osiągnięte zostało

zwycięstwo. Zapuszczając się w głębokie korytarze,

o zapachu wilgotnej piwnicy i spalonego wosku, chrześcijanin odczuwa przejmujące wrażenie

jakiejś obecności. Tysiące wiernych, których modlitwy zapełniały swym szeptem te głębokie

podziemia, są nadal obecne; przebywają tu jeszcze ciągle ci, którzy spali tu w pokoju

Chrystusowym, pomimo że groby ich są puste”.53 Katakumby Rzymu należą do najstarszych

znanych zabytków chrześcijańskich całego Cesarstwa, bowiem większość sztuki ze wschodniego

obszaru chrześcijaństwa została zniszczona w wyniku sporów ikonoklastycznych w wiekach

późniejszych. Zachowały się jedynie malowidła ścienne w Rzymie. Katakumby były podziemnymi

cmentarzami wykutymi w tu�e wulkanicznym; nazwa wywodzi się od topogra�i miasta, jako

53 Rops D., Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1968, s. 227.

52 Danielou J., Marrou H.I., Historia Kościoła. Od początku do roku 600, Warszawa 1986, s. 137-138.

51 Pokrowski N., Oczerki pamiatnikow christianskogo iskusswa I ikonografii, Petersburg 1910, s. 16.

50 Brehier L., L~art chrestien, Paris 1928, s. 13.
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określenie cmentarza utworzonego przy Via Appia; na terenie zwanym ad catacumbas, czyli „przy

zagłębianiu terenu”. Katakumby powstawały przy drogach konsularnych, rozchodzących się w

centrum Rzymu w kierunku prowincji. Powstawały nieraz na kilku poziomach, co pozwalało

wykorzystywać przestrzeń cmentarza do pomieszczenia jak największej liczby pochówków. Ciała

zmarłych znajdowały się w loculi- wnękach w formie półek drążonych w ścianach korytarzy,

zamkniętych płytą z inskrypcją oraz symbolami chrześcijaństwa lub bardziej rozbudowanymi

wizerunkami.54 „Sztuka ta, mająca wiele punktów wspólnych ze starożytnością a szczególnie z jej

późnymi uduchowionymi formami, od pierwszych wieków swego istnienia wyznacza cały łańcuch

nowych zadań. Nie można jej jednak w żadnym wypadku nazywać chrześcijańską starożytnością,

jak to czynią niektórzy pisarze. Tematy pojawiające się we wczesnej sztuce chrześcijańskiej nie miały

charakteru zewnętrznego. Odzwierciedlały nową postawę, nową religię, zupełnie odmienny sposób

pojmowania rzeczywistości. To też nie mogły zmieścić się w dawnych formach, właściwych dla

sztuki starożytnej. Wymagały stylu, który potra�łby możliwie jak najlepiej odzwierciedlać ideały

chrześcijańskie, tak więc wszystkie wysiłki artystów zmierzały właśnie do wypracowania właśnie

takiego stylu”55 Dla pierwszych chrześcijan drugorzędna była wartość formalna malowideł, liczył się

nade wszystko przekaz duchowy- mistagogiczny. Opowiadano wiarę za pomocą symboli, a

wszystko było ubrane w kostium grecko-rzymskiej mitologii. Jak pisał Uspieński: „Sztuka

katakumb to przede wszystkim sztuka krzepiąca wiarę. Większość przez nią poruszanych tematów,

tak symbolicznych, jak i „realistycznych”, nawiązuje do świętych tekstów Starego i Nowego

Testamentu, tekstów liturgicznych i patrystycznych […] Toteż sens chrześcijańskich symboli

odsłaniano katechumenom stopniowo, w miarę postępowania ich przygotowań do Chrztu. Poza

tym kontakt między chrześcijanami a światem zewnętrznym także wymagał pewnego języka- szyfru.

Chrześcijanie nie byli zainteresowani, by odsłaniać zewnętrznemu, pogańskiemu i wrogiemu światu

swoje święte tajemnice.”56 To przekonanie potwierdzają również teksty patrystyczne, zredagowane

w formie katechez chrzcielnych: „Bo słuchanie Ewangelii- pisze św. Cyryl Jerozolimski- dane jest

wszystkim, ale jasność Ewangelii zapewniona jest tylko prawdziwym uczniom Chrystusa. Dlatego

Pan mówi

56 Uspieński L., Teologia Ikony, Poznań 1993, s. 36-37.

55 Łazariew W.N., Istorija wizantijskoj żywopisi, Moskwa 1947, s. 38.

54 Marrucchi G., Belcari R., Sztuka przedromańska I romańska, Warszawa 2010, s. 16-17.
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w przypowieściach do tych, którzy tego nie mogli zrozumieć; uczniom zaś wykładał przypowieści.

Bo blask chwały jest udziałem ochrzczonych, a ślepota- ludzi bez wiary. Tych tajemnic, jakie ci

Kościół teraz wykłada od twego wyjścia z katechumenatu, nie podaje się poganom. Nie wyjaśniamy

w obecności pogan tajemnic o Ojcu, Synu i Duchu Świętym; nie mówimy o tych tajemnicach

nawet przy katechumenach. O wielu rzeczach mówimy często tylko po kryjomu, aby rozumieli to

wierni, a niewtajemniczeni się nie zgorszyli”.57Jak zostało wspomniane, III wiek jest okresem

rozwoju chrześcijańskiego malarstwa. W rzymskich katakumbach św. Kaliksta, w hypogeum Lucyny

i w cubiculach Sakramentów znajdujemy sceny ze Starego Testamentu obramowane jeszcze liniami

dzielącymi ściany na mniejsze pola. Obok Dobrego Pasterza lub oranta jest tam przedstawienie

Daniela w jaskini lwów, cykl ukazujący historię Jonasza oraz sceny nawiązujące do Chrztu świętego

i Eucharystii jako dróg zbawienia przeciwstawionych drodze śmierci, jaką jest stan grzechu. W

krypcie Lucyny znajdziemy pory roku przedstawione jako głowy kobiece- powszechny temat w

starożytnej ikonogra�i nagrobnej.58 W ten sposób sztuka zajmuje ważne miejsce w życiu młodego

Kościoła i staje się ważnym medium treści teologicznych. Zakaz starotestamentowy przestaje działać

na mocy faktu i dopiero fakt ten zostaje później zauważony przez dogmatyków

i zaczyna przekładać się na re�eksję teologiczną. W sztuce katakumb następuje ewolucja form i

tematów na początku mających charakter prymitywny o charakterze alegoryczno-symbolicznym,

ale podążającym w kierunku dogmatycznego obrazu. „W sztuce katakumb spotykamy sztukę

„znaczącą”. Ma ona cel dydaktyczny: głosi zbawienie i za pomocą zaszyfrowanych znaków

przedstawia przedmioty mające pomóc w jego osiągnięciu […] Jest to sztuka zmartwychwstała w

Chrystusie: ani znak, ani obraz, lecz ikona, symbol obecności i jej olśniewające umiejscowienie,

liturgiczna wizja tajemnicy czyni obraz.”59 Tematykę malowideł katakumbowych można

sklasy�kować w trzech grupach: I. Wszystko, co wiąże się z wodą: arka Noego, Jonasz, Mojżesz,

ryba, kotwica; II. Wszystko, co wiąże się z chlebem

i winem: rozmnożenie chlebów, kłosy zboża, krzew winny; III. Wszystko, co wiąże się

z obrazami zbawienia i zbawionych: trzej młodzieńcy w piecu ognistym, Daniel w jaskini lwów,

ptak Feniks, wskrzeszony Łazarz, Dobry Pasterz. Te wszystkie malarskie wyobrażenia stanowią

59 Evdokimov P., Sztuka Ikony. Teologia Piękna, Warszawa 2003, s. 151-152.

58 Palol P., Sztuka świata, Warszawa 1993, s. 8.

57 Św. Cyryl Jerozolimski., Katechezy chrzcielne, (PSP), Warszawa 1973, s. 93.
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ilustrację zbawczego działania, na przykład umarły zmartwychwstaje, ginący zostaje uratowany.

„Dobry Pasterz” wcale nie przedstawia Chrystusa historycznego, lecz znaczy: Zbawca naprawdę

zbawia. Daniel wśród lwów wyobraża duszę ludzką uratowaną od śmierci. Jednym słowem, są to

malarskie re�eksy wiary; proste, uderzające siłą wypowiedzi, przekonujące wtajemniczonych, że

zbawienie dokonuje się w Kościele przez Chrzest i Eucharystię. Wszystko zbiega się w jednym

ważnym komunikacie, że nie ma życia wiecznego poza Chrystusem i Jego sakramentami. Wszystko

ogranicza się do lapidarnych znaków i przesycone jest paschalną radością oczekiwania na Paruzję.

Motywy i treści teologiczne przesycone pragnieniem bycia w Bogu, odnajdujemy w późniejszych

katechezach przygotowujących do chrztu katechumenów: „Radujcie się w Chrystusie, moi bracia

i wszyscy ożywieni gorliwym pragnieniem, pośpiesznie przyjmijcie niebiańskie dary. Zdrój w

którym rodzimy się do wiecznego życia, już was zaprasza swym zbawiennym ciepłem. Nasza matka

gorąco pragnie was wydać na świat […] wolna, wydaje was na świat wyzwolonych z więzów

grzechu”.60 Podane przeze mnie przykłady przedstawień chrystologicznych mają swój bezpośredni

rodowód z wzorów antycznych. Każdemu z przedstawionych tematów towarzyszy lapidarna

charakterystyka mniej lub bardziej skomplikowanych treści ideowych. Jednym z najbardziej

znanych i pierwszych przedstawień chrystologicznych jest wspomniane już antyczne wyobrażenie

Chrystusa jako Dobrego Pasterza. Na dyfuzję tego wizerunku składa się cały szereg antycznych jak

również chrześcijańskich elementów z tzw. disciplina arcani. U podstaw tego wzorca

ikonogra�cznego stoi przedstawienie boga Hermasa jako Kripohorosa, czyli niosącego na ramionach

barana.61 Hermes obnosząc barana na swoich ramionach, według legendy miał ocalić miasto

Tanagry od epidemii zarazy. Drugim przyczynkiem do zaistnienia tego temu były rozmaite sceny

pasterskie, nawiązujące również do utrwalonego wzorca Hermasa.62 „Wizerunek w takim znaczeniu

ma w każdym razie charakter, który mogliby bez zmian przyjąć chrześcijanie. Cóż bowiem byłoby

dla nich słuszniejsze od tej rozpowszechnionej alegorii szczęścia ? Mogli ją zaakceptować jak wiele

innych obrazów z otoczenia pogańskiego i stosować z czystym sumieniem, zdobiąc nim własne

groby, a może też domy i ogrody ? Właśnie przez przyjęcie takiej interpretacji pasterza z owcą staje

62 Fink J., Mythologische und biblische Themen In der Sarkophagplastik des 3. Jahrhunderts, Riv AC 27 (1951), s.
20-51.

61 Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 317.

60 Zenon z Werony., Katechezy, cyt.za. Danielou J., Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie,
Kraków 1996, s. 57.
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się jasne, dlaczego chrześcijanie- przez skojarzenia i łańcuchy skojarzeń-zmienili sens tej alegorii;

przez postać niosącą ratunek zagubionej owieczce sięgając wstecz do psalmów i przypowieści

ewangelicznych odnieśli ją w końcu do Zbawiciela Jezusa Chrystusa, od zbawienia- soteria do

Zbawiciela- soter. Słusznie zatem uznano w pasterzu niosącym owcę chrześcijańskie zobrazowanie

szczęśliwości w zaświatach”.63 Przyglądając się powyższym postaciom: pasterzowi niosącemu jagnię,

orantowi, Orfeuszowi, dowiadujemy się, ze pierwotna sztuka chrześcijańska czerpała z dobrze

znanych antycznych wzorców sztuki rzymskiej. Wykorzystano je do nowych celów, a o wszystkim

decydował kontekst. „Katakumby nie były muzeum, dokąd ludzie przychodzili, by pooglądać, a

czasem nawet podziwiać coś im nieznanego. Były przestrzenią sakralną, gdzie przedstawiano

wyobrażenia o zrozumiałym przesłaniu. Przychodzącym tam chrześcijanom nie trzeba było

tłumaczyć, jakie znaczenia za nimi się kryją, aspekt zbawczy i eschatologiczny dominował w

przesłaniu wszystkich obrazów”.64

W IV wieku z nastaniem ery konstantyńskiej dla chrześcijan rozpoczyna się nowy okres.

Kościół wychodzi z ukrycia i otwiera się na świat starożytny. To był niezwykle ważny przełom w

relacjach państwo - Kościół, jak również Kościół – sztuka. Od Konstantyna Wielkiego,

chrześcijaństwo ze swoim światopoglądem i sztuką, nabierze nieprawdopodobnego impetu. W 311

roku august Galeriusz, bliski śmierci, wydał edykt tolerancyjny, który kończył prześladowania

chrześcijan. Napisał w nim, że celem wcześniejszego dekretu o prześladowaniach było skłonienie

chrześcijan do tego, „by zawrócili do wiary przodków”, czyli religii Rzymian. Przyznał jednocześnie,

że wynikiem prześladowań były jedynie, udręki, cierpienie i sprzeciw. Postanowił zatem: „aby

znowu mogli być chrześcijanami”, to znaczy żyli otwarcie i spotykali się w miejscach kultu.65 To był

pierwszy impuls ku mającym nadejść zmianom. Edykt tolerancyjny Galeriusza, a następnie edykt

mediolański z 313 roku, zmieniły oblicze Kościoła i utorowały drogę rozwoju sztuki. Tolerancja

religijna w sposób znaczący przyczyniła się do swobody wypowiedzi artystycznych chrześcijańskich

rzemieślników, a jeszcze bardziej zleceniodawców tych dzieł. „Architektura chrześcijańska w

pierwszej połowie IV wieku rozpoczyna dopiero okres swojej prosperity, ale sztuka wyraźnie już

65 Laktancjusz., De mortibus persecutorum 7,1-2, ed. Moreau J., Sch 39, Paris, s. 62.

64 Wilken R.L., Pierwsze tysiac lat. Historia chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 66-67.

63 Deichmann W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 145.
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znalazła swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Warsztaty artystyczne dużych ośrodków

produkcyjnych, które specjalizowały się w wąskich dziedzinach sztuki, zdążyły już zapoznać się z

tematami stricte chrześcijańskimi i wkroczyły w etap ich rozpowszechniania na teren całego

cesarstwa”.66 Działalność Konstantyna jako donatora nowej sztuki wskazuje na dynamiczny i nie

pozbawiony przesady rozwój plastyki chrześcijańskiej. Mamy do czynienia jak nigdy dotąd

z eksplozją kultury plastycznej w różnorodności form i tematów malarskich. Była to sztuka

triumfującego Kościoła, którą wspomagały cesarskie fundacje, dając początek rozwojowi nowej

architektury sakralnej i programów ikonogra�cznych wypełniających szczelnie mury

chrześcijańskich świątyń. Ojcowie Kościoła tego okresu przywiązują większą wagę do

katechetycznej roli sztuki. Rozkwit teologii przyczynia się również do pogłębionej re�eksji nad rolą

sztuki i jej miejsca w Kościele. Bazyli Wielki w swoich homiliach przypisuje malarstwu większą

zdolność przekonywania od tej, którą posiadają jego własne słowa.67 „Nie można zobaczyć obrazu

Boga niewidzialnego (Chrystusa) inaczej, jak tylko w światłości Ducha. A dla tego, kto utkwi wzrok

w obrazie, niemożliwe jest oddzielenie światła od obrazu. Ten, który jest przyczyną widzenia, jest

widziany nierozerwalnie z tym, kogo widzi. Tak więc dzięki światłości Ducha w sposób właściwy

postrzegamy odblask chwały Bożej (Chrystusa), przez odbicie (Chrystusa) zaś jesteśmy

doprowadzeni do Tego (Ojca), do którego należy odbicie (Syn) i pieczęć (Duch Święty) tego

samego kształtu.”68 W czasie homilii, wychwalającej życie i czynny męczennika- świętego Barlaama,

wypowiedział Bazyli ważne słowa: „Stańcie teraz przede mną wy, malarze oddający zasługi świętych.

Przez sztukę waszą dopełnijcie niekompletny wizerunek wodza zastępów. Kwiatem waszej

mądrości zechciejcie oświecić niewyraźne wyobrażenie ukoronowanego męczennika, a z chęcią i

tym razem uznam waszą nade mną przewagę […]. I patrzeć będę na tego wojownika, tak żywo

przedstawionego na waszym obrazie. Niech zapłaczą demony, raz jeszcze pognębione odwagą

męczennika. Niech raz jeszcze ukaże się im ręka spalona, lecz zwycięska. Niech na tym wizerunku

zostanie wyobrażony Ten, co dał początek walce, Chrystusa Pan.”69 W swoich pismach

wielokrotnie podejmował zagadnienie ikonogra�i, jako wizualnego przekazu wiary. Uważał, że

69 Bazyli Wielki., Homilia XII, PG 31, 489 A.C.

68 Św. Bazyli Wielki., O Duchu Świętym, Warszawa 1999, s. 54.

67 Por. Uspieński L., Teologia ikony, s. 51.

66 Kałużny J., Kształtowanie się przedstawień chrystologicznych jako świadectwo ideowych przemian w Kościele
III i IV wieku, „Studia Laurentiana” 4 (2004), supl.I, s. 34.
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malowidła powinny wypełniać wnętrza kościelnych wnętrz. Jego zdaniem obrazy Chrystusa,

świętych czy męczenników wzmacniały wiarę wyznawców i stanowiły ważną część kaznodziejskiego

przekazu w czasie celebracji liturgicznych. Wspornikiem teologicznej wykładni w późniejszej debacie

o wizerunki stanie się znamienne zdanie św. Bazylego: „Cześć oddawana wizerunkowi przechodzi

na jego pierwowzór. Bo czym w naśladowniczej sztuce jest wizerunek, tym w naturze jest Syn

Boży.”70 Grzegorz w pracy artystów dostrzegał niezwykle ważną

i charyzmatyczną rolę. Pisał, że malarz za pomocą farb i kolorów tworzy określony wizerunek, zaś

obraz dzięki barwom oddaje rzeczywisty wizerunek osoby portretowanej, podobnie działa w swoim

twórczym działaniu postępuje Bóg. Przez cnoty (barwniki) ozdabia obraz własnego piękna, by

ukazać w stworzonych przez siebie ludziach swoją władzę.71

Bazyli Wielki i jego brat Grzegorz z Nyssy uważali, że przedstawienia mogą być wartościowe

oraz pełnić funkcje edukacyjne. Bardziej przyciągają wiernych niż przepowiadane im słowo.

„Albowiem i milczące malarstwo umie przemawiać do nas ze ściany i przynosić bardzo wielki

pożytek. Również układacz mozaik uczynił posadzkę, po której stąpamy, dziełem godnym relacji.”72

Wielki budowniczy kościołów, Paulin z Noli, twierdził podobnie. Kazał ozdabiać malowidłami

budowane przez siebie świątynie, argumentując to ewangelizacyjną rolą wizerunków.73

Wśród wielu pozytywnych wypowiedzi Ojców Kościoła pod adresem malarstwa, pojawia się

również mnóstwo niebezpieczeństw w postaci herezji, które wyłonią się nieprzewidywalnie na

horyzoncie Kościoła. W ogniu licznych polemik i dogmatycznych orzeczeń będzie również

krystalizować się teologia obrazu rozumiana bardziej jako wizualny przekaz dogmatów- „�lar i

podpora prawdy”. Poszukiwaniu trynitarnych podstaw teologii ikony należy zacząć od przyjrzenia

się pierwszemu poważnemu kryzysowi wiary, to jest herezji ariańskiej. W jaki sposób Ariusz

podejmuje kwestię bóstwa Jezusa Chrystusa, Jego relacji z Bogiem Ojcem, a także relacji bóstwa do

73 Zob. Ożóg M., Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Kraków 2009, s. 74.

72 Św. Grzegorz z Nyssy., Pochwała wielkiego męczennika św. Teodora, w: Wybór pism, Warszawa 1963, s. 205.

71 Por. Grzegorz z Nyssy., O stworzeniu człowieka, Kraków 2006, s. 59.

70 Bazyli Wielki., O Duchu Świętym, Warszawa 1999, s. 58.
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człowieczeństwa, jaka w Nim występowała. Ten niezwykle światły prezbiter z Aleksandrii wychodzi

od egzegezy Pisma Świętego. Zasadę i centrum jego teorii stanowi starotestamentalny tekst:

„Słuchaj, Izraelu, Pana jest naszym Bogiem- Panem jedynym”(Pwt 6,4). W swoim Credo Ariusz

wyznaje wiarę w „jedynego Boga, jedynego Niestworzonego, jedynego Wiecznego, jedynego bez

początku, jedynego Prawdziwego, jedynego Nieśmiertelnego”.74 Z tej zasady wynikają wszystkie

inne twierdzenia. „Bóg, który uczynił z niebytu tego, którego nie było. Dlatego też był kiedyś czas,

kiedy Logos nie istniał. Syn bowiem jest stworzeniem i dziełem Boga. Co do istoty nie jest równy

Ojcu, ani nie jest prawdziwym Słowem Ojca […] jest natomiast jednym z dzieł

i stworzeń: w sposób niewłaściwy nazwany jest Słowem (Logosem) i Mądrością”.75Jak zatem ów

teolog interpretuje słowa świętego Pawła: „Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego ?” Ponieważ

Bóg jest absolutnie jeden i jedyny, nic nie może być do Niego podobne. Sym może być Jego

obrazem tylko w radykalnie od Niego różnej zniszczalności swego człowieczeństwa. Pomiędzy

Bogiem i wszystkim, co Nim nie jest, istnieje nieprzekraczalna przepaść, absolutna różnica

oddzielająca Niestworzonego od stworzeń. Po stronie Niestworzonego znajduje się tylko wiekuista

samotność Boga. Ariusz nie tylko wskazuje na Boga który jest Monadą, ale również kwestionuje

Trójcę Świętą i pośrednio rolę Wcielenia twierdząc, że Syn nie jest Mu podobny ani równy w istocie.

U podstaw arianizmu, pomijając kontekst polityczny

i ambicjonalny aleksandryjskiego teologa, zdaje się leżeć przekonanie, że zbawienie Jezusa Chrystusa

jest Jego zasługą: w przeciwieństwie do Adama był posłuszny Ojcu. Jezus nie może więc być

niezmienny z natury, ale raczej z wyboru i dzięki łasce Boga. Nie może zatem On być prawdziwym

Bogiem, gdyż wtedy byłyby niezmienny z natury i nie miałby zasługi. Koniecznie więc ma On

początek i jest stworzony.76 W herezji arianizmu dostrzegamy jakiś zalążek ikonoklazmu. „Jeżeli

stworzenie nie wskazuje bezpośrednio na Stwórcę, to sztuka nie może przedstawiać rzeczywistości

niestworzonej, Boskiej: jeśli Syn nie jest doskonałym obrazem i objawieniem Ojca, wtedy zostaje

zakwestionowana nawet sama możliwość istnienia sztuki chrześcijańskiej. W rozumieniu

zwolenników obrazów sztuka chrześcijańska opiera się bowiem na zasadzie mówiącej, że Chrystus

76 Por. Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 182.

75 Sokrates Scholastyk., Historia Kościoła, Warszawa 1986, s. 66.

74 Cyt.za. Schonborn Ch., Ikona Chrystusa, Poznań 2001, s. 17.
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jest „obrazem niewidzialnego Boga”.77 Energicznie i z wielką determinacją zareagował na te herezje

aleksandryjczyk, Atanazy Wielki (295-373), który doskonale zdawał sobie sprawę, że spór o bóstwo

Chrystusa jest tak naprawdę sporem o Jego inkarnację, a w konsekwencji odkupienie człowieka.

Swoje przemyślenia zawarł Atanazy w kilku traktatach, co w konsekwencji sprawiło że Sobór

Nicejski w 325 roku odrzucił naukę Ariusza i ogłosił credo z antyariańskimi anatemami.78 Atanazy

odegrał kluczową rolę w dziele teologicznego zrozumienia nicejskiego wyznania wiary. Bóg

utrzymuje Atanazy, nie może nigdy być bez swego Słowa. Stąd Syn musi istnieć wiecznie obok Ojca.

Stanowi to wyjaśnienie tego, że Jego zrodzenie jest odwiecznym procesem- aei gennetikos.79 Poglądy

chrystologiczne i trynitarne Atanazego miały praktyczne przełożenie na interesujące nas

zagadnienie sztuki, zawierają bowiem w sobie paradoks obrazu doskonałego, obrazu który w żaden

sposób nie ustępuję doskonałością wzorcowi. Zatem Chrystus jest prawdziwym obrazem Boga.

Nawet więcej jest On z Nim równy w godności i istocie. A potwierdzenie tego stanu rzeczy

odkrywa Atanazy w słowach wypowiedzianych przez samego Chrystusa: „Ja i Ojciec jedno

jesteśmy” (J 10,30), jak również: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (J 16, 15). Reasumując jego

poglądy należy stwierdzić, że Logos nie jest tylko podobny do Boga, ale jest On również Bogiem.

Mamy tu odniesienie do antycznej, związanej z kultem cesarza wykładni: kto widział ikonę cesarza,

widział jego samego. Późniejsi obrońcy kultu ikon będę chętnie używać tego porównania w

polemice przeciw ikonoklastom. Odo Casel badając dyskurs pomiędzy Ariuszem i Atanazym,

zwróci uwagę na kluczowe znaczenie poglądów tego drugiego w aspekcie genezy sztuki

chrześcijańskiej. „Potępiając w 325 roku arianizm, który chciał włączyć do dogmatu

charakterystyczne dla późnego antyku przeciwstawienie Boga i świata, Kościół opowiedział się za

współistotnością Ojca i Syna i w ten sposób uratował chrześcijańską soteriologię przed naporem

ówczesnego pogaństwa […] Ponieważ Syn jest nie tylko podobny do Ojca, ale mu równy, Chrystus,

który jest Synem także jako człowiek, stanowi bramę prowadzącą bezpośrednio do Ojca. Tym

samym znalazła swoje uzasadnienie również sztuka chrześcijańska”.80 Widocznym efektem

zwycięstwa ortodoksyjnej nauki nad arianizmem będą liczne przedstawienia Chrystusa

80 Casel O., Glaube, Gnosis und Misterium, w: „Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft“, 1941, s. 245.

79 Zob. Kelly N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1998, s. 185.

78 Dokumenty Soborów Powszechnych, tom 1, Kraków 2002, s. 25.

77 Schonborn Ch., Ikona Chrystusa, s. 20.
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Pantokratora. Temat ten będzie potwierdzeniem wiary w bóstwo Chrystusa i znajdzie szerokie

odzwierciedlenie w dekoracjach bazylik chrześcijańskich (kształtował się pod silnym wpływem

ikonogra�i cesarskiej). Bardziej wnikliwe rozumienie misterium Trójcy Świętej wpłynie na nowy

wymiar obrazu. Wyraża to niezwykle precyzyjnie Grzegorz z Nazjanzu: „Obrazem znowu nazywany

jest jako współistotny Ojcu, i dlatego że od Ojca pochodzi, a nie od Niego Ojciec. Istotna bowiem

cechą obrazu jest ta, że jest naśladowaniem wzoru, którego obrazem jest nazywany, chociaż zresztą

w tym wypadku (Obraz) nawet pełniej (oddaje pierwowzór). Zwykły bowiem obraz jest

nieruchomym obrazem czegoś, co się porusza, tu zaś występuje Obraz czegoś, co żyje, a ponadto

Obraz żywy i mający więcej niezmiennego (podobieństwa) do Ojca, niż miał Set do Adama, i niż

ma wszystko, co się rodzi, w stosunku do swojego rodzica. Taka bowiem jest natura istot

niezłożonych, nie że w jednym podobne, w drugim zaś niepodobne, ale że całe stanowią odbicie

całości wzoru, i raczej są tożsamością aniżeli podobieństwem”.81

Badacze wczesnego chrześcijaństwa wykazali doniosłość koncepcji Chrystusa Króla, która

pojawiła się po edykcie mediolańskim i osiągnęła swój szczytowy rozwój za rządów Teodozjusza i

Honoriusza (ok. 380-420). Koncepcja ta często występowała w homiliach, ikonogra�i i liturgiach.

Przed IV wiekiem Chrystus przedstawiany był na rzymskich sarkofagach i malowidłach

katakumbowych jako Dobry Pasterz, cudotwórca, �lozof

w rozmowie z uczniami. Około połowy IV wieku podjęte zostały próby akcentowania

majestatycznego charakteru postaci Chrystusa i wkrótce po 350 roku na sarkofagu rzymskim-

Juniusa Bassusa- pojawił się Chrystus przedstawiony jako kosmiczny władca tronujący na

sklepieniu niebios.82 Na sarkofagu pojawia się dwustrefowy układ scen. Duże środkowe nisze

ukazują majestat Chrystusa w dwojakim aspekcie. W górnej niszy siedzi na tronie młodzieńczy

Chrystus ubrany w tunikę i paliusz w asyście świętych Piotra i Pawła opierając stopę na

personi�kacji kosmosu, symbolizującej jego panowanie nad światem. W lewej dłoni trzyma

rozwinięty zwój pisma, a prawą unosi w geście przemawiania wzmacniając niejako proklamowane

słowa, dając swe królewskie prawo światu. W dolnej środkowej niszy sarkofagu Juniusa Bassusa

przedstawiony jest ziemski majestat Chrystusa, triumfalnie wjeżdżającego do Jerozolimy, aby

82 Dobrzeniecki T., Maiestas Domini w zabytkach polskich i obcych z Polską związanych, RMN 17 (1973), s. 15.

81 Grzegorz z Nazjanzu., Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 341-342.
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odnieść tam zwycięstwo śmiercią na krzyżu. Ten temat pojawia się również w dekoracji

konstantyńskich bazylik i mauzoleów. Najstarszym z zachowanych przykładów tego przedstawienia

w sztuce jest mozaika jednej z apsyd mauzoleum Konstantyny (Santa Constanza) w Rzymie.

Pośrodku sceny Chrystus w aureoli z podniesioną prawicą w triumfalnym geście przeniesionym

zapożyczonym z obrzędowości cesarskiej przekazuje lewą ręką Piotrowi rozwinięty rotulus z

napisem: Dominus Pacem.83 Przedstawiona jest tu pożegnalna audiencja apostoła Piotra,

otrzymującego z rąk Chrystusa władcy swoją misję i pełnomocnictwo, obejmujące cały świat.84

Zatem scena przekazania prawa nabiera bardziej uniwersalnego, wręcz transcendentnego znaczenia.

Taki sposób prezentacji tego przedstawienia zbliża je do obrazów o charakterze apokaliptycznym.85

Można zatem stwierdzić że od drugiej połowy IV wieku wzrasta popularność przedstawień

Chrystusa tronującego. Scena ta bardzo często przyjmuje centralne miejsce w kompozycji

przestrzeni architektonicznej i staje się istotnym przesłaniem teologicznym akcentującym wymiar

bogoczłowieczenstwa Chrystusa. U genezy zaistnienia tego typu wizerunków o charakterze

chrystologicznym jest przesłanie Pisma Świętego, jak również ideologia dworu cesarskiego. „Odtąd

ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach

niebieskich” (Mt 26,64). Jeszcze mocniejszy asumpt daje opis Apokalipsy św. Jana: „Doznałem

natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był

podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu- podobna z wyglądu do

szmaragdu” (Ap 4,2-3). W IV wieku następuje również symbioza treści chrystologicznych z

symboliczną ikonogra�ą dworu cesarskiego. Powstaje nowa i niezwykle popularna symbolika

chrześcijańska eksplorowana w licznych przykładach plastyki. Wydaje się, że mamy do czynienia z

próbą wyrażenia paradoksalnie niepoznawalnej tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa za pomocą

gra�czną. „Chrystologiczne centrum może stanowić Chrystus siedzący na tronie, stojący na rajskim

pagórku, trzymający crux gemmata lub sam Zwycięski Krzyż. Wizja czasów ostatecznych zapowiada

jest wprowadzeniem postaci Mistycznego Baranka oraz krzyża Anastasis.”86 Należy zatem

podkreślić, że w malarstwie IV wieku zostały zaprezentowane dwa typy symbolicznych

86 Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 181.

85 Dobrzeniecki T., Maiestas Domini, s.22.

84 Jan Chryzostom, In principium actorum, L. Minge, Patrologia Graeca, 51,93.

83 Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, s. 75-76.

27



Geneza świętego wizerunku w chrześcijaństwie

przedstawień Chrystusa zmartwychwstałego. Pierwszym jest grupa, którą można określić na użytek

naszego wywodu nazwą Znaki Chrystusa Zmartwchwstałego. Zaliczamy do tej grupy liczne

monogramy chrystologiczne, labarum (krzyż anastasis- crux invicta)87, jak również przedstawienia

crux gemmata (krzyż zwycięski wykładany kamieniami szlachetnymi), choć ten pojawia się

znaczniej później pod koniec IV wieku. Motywem wiążącym wszystkie powyższe przedstawienia

jest znak krzyża i monogram Chrystusa.88 Krzyż wewnątrz okręgu został bardzo wcześnie przejęty

przez sztukę chrześcijańską jak również utrwalił się w najstarszych rytach jako signum czy sphargis.89

Z czasem jako znak zwycięstwa stanie się krzyżem ołtarzowym i będzie powszechnie stosowanym

motywem zdobniczym na oprawie ksiąg liturgicznych oraz zajmie centralne miejsce na ścianach

centralnych kościołów. Jako mozaikę apsydową odnajdujemy go po raz pierwszy w rzymskim

kościele S. Pudentiana (V wiek), gdzie na Golgocie którą należy zinterpretować jako górę Syjon,

wznosi się błyszczący krzyż gemmowy jako znak powracającego Kyriosa. Kamienie szlachetne mają

krzyż rozświetlać. Krzyżem paruzji, tzn. ponownego przyjścia Chrystusa na Sąd Ostateczny będzie

krzyż świetlisty, „bardziej nawet błyszczący niźli promienie słońca”.90 Najwspanialszym

eschatologicznym krzyżem jest rozbłyskujący na tle gwiaździstego nieba krzyż gemmowy na mozaice

apsydowej w kościele S. Apollinare in Classe w Rawennie; pod nim znajduje się napis salus mundi-

„zbawienie świata”, powyżej belki pionowej odczytać zaś można słowo Ichtys- „ryba”, odnoszące się

do Chrystusa.91 Drugim typem symbolicznych przedstawień Chrystusa zmartwychwstałego jest

Baranek Mistyczny. Motyw ten nie jest tak popularny jak crux gemmata, choć odnajdujemy go

szczególnie na sarkofagach z końca IV wieku. Sarkofag z Mediolanu ukazuje scenę nauczającego

Chrystusa w majestacie, dostrzegamy tam tron umieszczony na wzniesieniu, przed którym stoi

baranek. Szczególnym przykładem tego tematu jest fresk z katakumb Piotra i Marcelina. W tym

wariancie dostrzegamy Chrystusa nauczającego, w górnej części kompozycji, a pod nim

umieszczony został Baranek Mistyczny na majestacie z nimbem wokół głowy i monogramem

91 Stern H., Sztuka Bizantyjska, Warszawa 1975, s. 99.

90 Beigbeder O., Lexique des symboles, Paris 1969, s. 189.

89 Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach I religiach, Warszawa 2011, s. 446-447.

88 Seibert J., Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Kielce 2007, s. 207-208.

87 Labarum- jest to sztandar legionowy Konstantyna Wielkiego, najczęściej zwieńczony monogramem Chrystusa
ujętym w wieniec zwycięstwa. W ikonografii wczesnochrześcijańskiej w pełnej formie spotykamy go na
sarkofagach pasyjnych- anastasis, ale również w artes minores. Marrou H.I., Autour du monogramme
constantinem. Christiana tempora, „Coll.de L Eccole Francaise de Rome” 35 (1978), s. 238- 250.
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wpisanym w nimb, którego adoruje czterech świętych. Jest to przedstawienie z przełomu IV i V

wieku.92 Wnętrza bazylik szczególnie w części apsydalnej stwarzały również nowe możliwości dla

techniki jaką była mozaika. Najwcześniejszą zachowaną do dzisiaj i zdobioną mozaiką apsydę można

oglądać w kościele Świętej Pudencjany w Rzymie przypadającym na koniec IV wieku. Przedstawia

siedzącego w centrum Chrystusa ubranego w zwykły rzymski strój- jest to pewien rodzaj płaszcza

tzw. pallium, narzucony na tunikę, z dwoma błękitnymi pasami, a na nogach sandały. W ręku

trzyma otwartą księgę Ewangelii zatrzymując obserwatora na słowach: Dominus

conservatorPudentiane (łac. Ja jestem Pan, który strzeże kościoła Pudncjany). Po obu stronach

Chrystusa siedzą Apostołowie, a za nimi można dostrzec dwie kobiety, które za chwilę włożą

korony na głowy Piotra i Pawła siedzących najbliżej Chrystusa. Nad Chrystusem znajduje się wielki

krzyż wysadzany drogocennymi kamieniami, a pod nim można zobaczyć pełne cesarskiego

splendoru budowle nowej chrześcijańskiej Jerozolimy. Najbardziej reprezentacyjnym przykładem

mozaiki ścienne jest kościół Matki Bożej Większej w Rzymie (Santa Maria Maggiore),

wybudowany nieco później niż Bazylika Świętej Sabiny, za ponty�katu papieża Sykstusa III

(432-440). Powracają tutaj w dekoracji mozaikowej tematy które były powszechnie obecne w

malarstwie katakumbowym: Daniel w jaskini lwów, Trzej młodzieńcy w piecu ognistym,

Wskrzeszenie Łazarza, Uzdrowienie paralityka, Jezus kładący błoto na powieki ślepego od urodzenia,

Kobieta cierpiąca na krwotok dotykająca się szaty Chrystusa. Głównym przesłaniem jest wymiar

soteriologiczny- Chrystus jest tym który uzdrawia i zbawia. Oba przykłady kościołów uświadamiają

nam, że sztuka miała głównie charakter narracyjny, skupiała się na ilustrowaniu wydarzeń

biblijnych w kluczu jeszcze typologicznym.

Koniec IV wieku w jakimś sensie zamyka etap wychodzenia „na zewnątrz” ikonogra�i

chrześcijańskiej. Po tym ważnym etapie polaryzacji tematów i wykształcenia schematów

ikonogra�cznych przychodzi właściwy czas na oddziaływanie nowych i silniejszych zarazem

nurtów artystycznych opartych na silnej re�eksji teologicznej. Pisze o tym Deichmann wskazując na

formułowanie się nowych zjawisk: „[…] powstanie i formowanie się właściwej sztuki

chrześcijańskiej z korzeniami historycznej sztuki cesarskiej antyku wydaje się dobiegać końca wraz z

92 Plazaola J., Arte Christiana nel tempo. Storia e significato, Milano 2001, s. 91.
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upływem IV wieku. Jest to okres panowania Teodozjusza Wielkiego, kiedy to po raz pierwszy staje

się wyraźne i dominujące znaczenie nowej stolicy Konstantynopola jako centrum sztuki całej

ekumeny chrześcijańskiej”.93Kończąc pewien ważny dla kultury chrześcijańskiej etap, nastaje

stopniowo okres chrześcijańskiej sztuki dogmatycznej z nowym repertuarem form który określamy

mianem sztuki bizantyjskiej lub sztuki Wielkiego Kościoła w nowym Rzymie jakim był

Konstantynopol.

U schyłku XIX wieku wielu badaczy zaczęło podważać tezę o wyłącznie łacińskim

pochodzeniu najstarszej sztuki chrześcijańskiej. Dotąd uważano, że zrodziła się ona

w rzymskich katakumbach, potem zaś, rozkwitając w Bizancjum, w dalszym ciągu pozostawała pod

wpływem Rzymu. Także jej ikonogra�a miała się ukształtować na Zachodzie. To błędne

przeświadczenie z czasem uległo korekcie, bowiem Wschód odrzuciwszy w pierwszych wiekach

patronat Rzymu i podjąwszy na nowo tradycję hellenistyczną, ukształtował własną, chrześcijańską

sztukę i kulturę niezależną od łacińskiej.94 Sztuka bizantyjska organicznie wywodzi się ze sztuki

późnego Cesarstwa Rzymskiego. Przejmuje ze świata antycznego formuły, zmieniając ich znaczenie

i konstruując nową, teologiczną koncepcję sztuk plastycznych a szczególnie ikonogra�i. Ten

światopoglądowy i artystyczny proces rodzi się w nowym miejscu jakim jest Bizancjum z nowo

ukształtowaną stolicą Konstantynopolem. Jakob Philipp Fallmerayer XIX wieczny badacz kultury

bizantyjskiej z nieukrywanym podziwem pisał: „Bizancjum jest światem samym w sobie, Atlantydą

upojnego błogostanu, źródłem ziemskich rozkoszy i siedzibą sprzeczności. Miejscem zarazem

tłocznym i samotnym, na pograniczu lądu i morza; wielką am�bią unoszącą się wśród szumu fal,

wśród statków i przepływających del�nów. Miejscem urzekającym zapachami, pogrążonym w

świetle i w mroku, poprzecinanym długimi tarasami karawan. Jest gigantyczną fortecą starożytnej

cywilizacji, kontynentem od wschodu i zachodu ograniczonym pustyniami, a od południa i

północy – burzliwymi cieśninami. Ktokolwiek jest tu władcą, jest też Panem świata.”95 Narodziny

Konstantynopola „miasta chronionego przez Boga”, przypadają na dzień 11 maja 330 roku, kiedy

cesarz Konstantyn Wielki w czasie podniosłej uroczystości wyniósł Bizancjum do rangi nowej

95 Cyt. za. Onasch K., Schnieper A., Ikony fakty i legendy, Warszawa 2007, s. 35.

94 Zob.Pijoan J., Paol P., Sztuka świata, T. 3, Warszawa 1993, s. 71.

93 Deichamann W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 127.
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stolicy Cesarstwa.96 Wielkość i dynamiczny rozwój nowej stolicy z niezwykłym pietyzmem opisuje

wybitny badacz historii Bizancjum Ostrogrski: „Konstantynopol po upływie niespełna stu lat od

momentu założenia liczył już o wiele więcej mieszkańców niż Rzym; w VI wieku liczba jego

ludności przekraczała zapewne pół miliona. Nowy Rzym przeznaczony był do zajęcia miejsca

Starego Rzymu i zastąpienia go jako centrum władzy […]. Konstantyn Wielki nie szczędził niczego

dla podniesienia świetności i bogactwa nowej stolicy. Budował pałace, ozdabiał miasto pomnikami,

które polecał zewsząd tu sprowadzać. Popierał szczególnie budowę kościołów, dlatego też

Konstantynopol już od początku miał wygląd miasta chrześcijańskiego. Od początku też trzon jego

mieszkańców tworzyła ludność grecka. Poprzez chrystianizację Cesarstwa i założenie nowej stolicy

nad Bosforem, Konstantyn podwójnie przypieczętował zwycięstwo Wschodu nad Zachodem.”97

Celem cesarza było zatem stworzenie nowego Rzymu- Nea Roma, z tą jedną zasadniczą różnicą że

miało to być miasto na wskroś przeniknięte duchem chrześcijańskiej wiary. W przekonaniu

Bizantyjczyków pojęcia takie jak „Rzymianin” i „Chrześcijanin” miały charakter synonimiczny i

nieraz można było zaobserwować, że nazywają oni siebie po prostu „Chrześcijanami” lub „ludem

chrześcijańskim”, choć naturalnie poza granicami Cesarstwa Bizantyjskiego funkcjonowało wiele

innych społeczności i państw chrześcijańskich.98Chrześcijański sposób myślenia, chrześcijańskie

ideały, chrześcijański model wyobraźni dominowały w politycznym, intelektualnym i artystycznym

bizantyjskiej społeczności, czyniąc z niej jedną najciekawszych narracji historii. Przez piętnaście

wieków chrześcijańskie Imperium założone przez Konstantyna będzie wpływowym centrum

artystycznym dzięki licznym inicjatywom cesarskim, oddziaływując na wiele regionów Europy i

Bliskiego Wschodu. „Artyści bizantyjscy, poprzez stale powtarzające się nawroty do wzorów

antycznych i dzięki swemu wewnętrznemu poczuciu formalnego piękna, ożywiają surową

sztywność dzieł starochrześcijańskich. Nie zapominając nigdy o transcendencji sztuki, nadają jej

wdzięk, inspirowany greckimi wzorami. W apogeum rozwoju sztuki bizantyjskiej ustala się

równowaga miedzy klasyczną formą i religijną treścią, między antycznym pięknem

i chrześcijańskim spirytualizmem.”99 Największym walorem cywilizacji bizantyjskiej jest jej

99 Stern H., Sztuka Bizantyjska, Warszawa 1975, s. 5-6.

98Por.  Browning R., Cywilizacja Bizantyjska, Warszawa 1997, s. 11.

97 Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968, s. 63-64.

96 Faludy A., Malarstwo bizantyjskie, Warszawa 1984, s. 8.
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materialna kultura, która umożliwiała namacalne obcowanie z duchowym dorobkiem i Ojców

Kościoła i starożytnych Greków i Rzymian.

W Bizancjum, w związku z panującą koncepcją estetyki, opracowano kompleksową teorię

obrazu liturgicznego włączonego organicznie w przestrzeń świątyni i misteryjny wymiar liturgii. W

kościołach Bizancjum możemy dostrzec niezwykle harmonijne współdziałanie wielu gałęzi sztuk:

monumentalna architektura, mozaiki i malowidła na ścianach i sklepieniach, ikony wykonywane na

deskach, precjoza liturgiczne, obrzędy oraz podniosły śpiew liturgiczny – wszystko to miało być

wyrazem spirytualizmu i mistycznego materializmu.100 Myśliciel arabski Al – Dżahiz z wielką

atencją wypowiadał się o Bizantyjczykach jako doskonałych rzemieślnikach: „Starożytni Grecy byli

ludźmi uczonymi, podczas gdy Bizantyjczycy są rzemieślnikami.”101 Artystyczne osiągnięcia

chrześcijanin żyjących na terenie Imperium Bizantyjskiego są zdumiewające i świadczą o tym, że

sztuka która powstawała była na wskroś chrześcijańska. Wbrew powszechnym zainteresowaniom

wielu współczesnych badaczy i teologów, historia sztuki bizantyjskiej od ok. 650 do mniej więcej

850 roku jest w dużej mierze nie zapisana. Tak naprawdę wielka sztuka Konstantynopola nie

zachowała się zbyt dobrze do naszych czasów. Poznajemy ją po wielu wiekach burzliwej historii

jedynie fragmentarycznie i na podstawie dzieł o charakterze prowincjalnym. Okres ikonoklazmu

przeszedł niczym kataklizm, niszcząc najpiękniejsze i najbardziej wykwintne dzieła malarstwa i

mozaiki. „Charakterystyczny dla historii sztuki bizantyjskiej jest fakt, że kompletne cykle staro i

nowotestamentalnych ilustracji, bez względu na ich dokładne pochodzenie i datę, powstawały w

formie dojrzałej i najpóźniej około 500 roku. Istnieją dowody na to, że również cykle

hagiogra�czne, służące dekoracji ścian świątyń poświęconych męczennikom, wypracowano między

IV a VI wiekiem. Cały ten materiał ilustracyjny, z którego tak niewiele dotarło do dzisiaj, musiał

odgrywać w średniowieczu rolę podobną do tej, jaką odgrywała literatura patrystyczna dla

późniejszych teologów i kaznodziejów. Stanowiła punkt odniesienia i zestaw wzorów do

naśladowania.”102 Właśnie w Konstantynopolu powstała w szóstym stuleciu sztuka cesarska, która

miała za zadanie rozsławiać imię Boga i cesarza. W dobie Justyniana sztuka ta, którą nazwano

102 Mango C., Historia Biznacjum, Gdańsk 1997, s. 252-253.

101 Zob. Pellat Ch., Al- Gahiz: Les nations civilisees et les croyances religieuses, “Jurnal asiatique”, CCLV (1967), s.
71.

100 Lazarev V., Storia della pittura bizantina, Torino 1967, s. 27.
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bizantyjską, rozwinęła swoją pełną postać. Wyrazem tej wspaniałości form jest zachowana do dzisiaj

świątynia Hagia Sophia. Bizantyjczycy pragnęli zaprojektować przestrzeń transcendentną; to była

wizja innego wymiaru rzeczywistości. Dwa wieki później św. German opisze tę przestrzeń w

następujących słowach: „Świątynia jest niebem ziemskim, w tych niebieskich przestrzeniach Bóg

mieszka i przechadza się.”103Hagia Soghia stała się domus ecclesiae, a cesarz Justynian I z okazji jej

poświęcenia w 537 roku został ogłoszony „nowym Salomonem.”104 Sławiony przez Prokopiosa w

dziele „O budynkach”, Justynian był istotnie wielkim budowniczym. „Pokrył stolicę i cesarstwo

mnóstwem budynków: kościołów

i klasztorów, pałaców, fortec, mostów, cystern i wodociągów […] i dzisiaj jeszcze na płaskowyżach

Algierii i Tunisu, jak w pustkowiach Synaju, w wyludnionych stronach Azji Mniejszej i w ludnym

Konstantynopolu, w Salonikach, Ravennie i Parenzo – wszędzie natra�amy na wieczną pamięć

wielkiego basileusa.”105 Największym marzeniem chrześcijańskiego władcy była świątynia – serce

bizantyjskiego świata. „Wspaniałość ukształtowania wnętrza Hagia Sophia – napisze Jastrzębowska

- podkreśla bardzo bogata dekoracja architektoniczna, która tylko częściowo przetrwała do naszych

czasów […] Górną partię ścian, pendentywy i kopułę centralną oraz apsydę pokrywały mozaiki.

Zostały one dwukrotnie prawie całkowicie zniszczone – w okresie bizantyjskiego ikonoklazmu i po

tureckim najeździe, przy zmianie kościoła na meczet mahometański. Zachowały się więc tylko

fragmenty mozaiki z czasów Justyniana. Należą do nich obramowania okien w apsydzie –

girlandowe z różnobarwnymi kwiatami, zaś tylko ze źródeł pisanych wiadomo, że w kopule

znajdował się ogromny krzyż na złotym tle. Stojąc pod kopułą, w środku ogromnej

i prześwietlonej przestrzeni, człowiek zdaje się kruszynką zadziwioną bezmiarem uświęconego

wnętrza, uwieńczonego w pionie kopułą, a w poziomie zamkniętego apsydą. Znana ze źródeł

pisanych bema z balustradą, ołtarzem i cyborium, umieszczona pod apsydą,

a także niedaleko stojąca ambona, ozdobione srebrem, złotem i drogimi kamieniami, przyciągały

wzrok w ekstatycznym uwielbieniu Boga, dla którego chwały wznoszono to sanktuarium, i w

podziwie dla cesarza, który to uczynił.”106 Świątynia chrześcijańska zatem transponuje w swoich

106 Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, s. 197-198.

105 Cyt. za. Zakrzewski K., Dzieje Biznacjum, Warszawa 1938, s. 58.

104 Zob. Paprocki H., Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, s. 92.

103 Cyt.za. Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2003, s. 125.
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formach wszystkie symbolizmy i rozwija je. Z jednej strony kościół ma być odbiciem Jeruzalem

niebiańskiego – wyobrażenie to zrodziło się na gruncie re�eksji Ojców Kościoła – z drugiej

odtwarza on Raj i świat niebieski. W świątyni bizantyjskiej, cztery części wnętrza symbolizują cztery

strony świata. Wnętrze kościoła jest Wszechświatem, a ołtarz usytuowany w sanktuarium to Raj

którego kierunek wskazuje Wschód.107 Ta polifonia form wywoła ogromny zachwyt kilka wieków

później na wysłannikach ruskiego księcia Włodzimierza. Będą relacjonować ten podziw

następująco: „W końcu przybyliśmy do Greków, którzy zaprowadzili nas tam, gdzie się odprawia

służba ich Bogu. I nie widzieliśmy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi, nie może bowiem być na

ziemi takich widoków ani takiego piękna, więc nie potra�my tego opisać; to tylko wiemy, że w

takim miejscu musi Bóg przebywać z ludźmi i że ich nabożeństwo jest najpiękniejsze na świecie. Nie

potra�my już zapomnieć tego piękna.”108 Dekoracje, jakie zdobią wnętrze Wielkiego Kościoła

stanowią najbardziej ekskluzywny i majestatyczny wzorzec dla późniejszej plastyki. Ich przepych ma

porwać widza poprzez zastosowanie różnorakich form architektonicznych i fantazyjnych

programów mozaikowych w których dominującym tematem są sceny o charakterze

chrystologicznym.

Hagia Sophia nie jest jedynym tworem epoki, słusznie zwanej złotym wiekiem sztuki

bizantyjskiej. „Architektura bizantyjska – pisze Teo�l Gautier, zwiedzając największą świątynię

Konstantynopola – jest niewątpliwie konieczną formą katolicyzmu.”109To stwierdzenie porządkuje

myślenie o kulturze bizantyjskiej jako zjawisku ważnym w kontekście historii chrześcijaństwa i jego

eklezjologii. W tym samym okresie następuje dynamiczny rozwój architektury, według doskonałego

wzorca. Istotę stylu bizantyjskiego –

a właściwie kultury bizantyjskiej od tej pory wyznaczają kunsztowne wnętrza kościołów

i programy ikonogra�czne. I tak spotykamy bazyliki hellenistyczne: Sant’ Apollinare in Classe (

między 534 a 549 r.) w Ravennie oraz piękną katedrę w Parenzo na terenie Istrii (532 a 543 r.);

kościoły kopułowe na planie zwartym lub promienistym: Świętych Sergiusza

i Bachusa w Konstantynopolu (526 a 537 r.) i San Vitale w Ravennie (536 a 547 r.); kopułową

109 Cyt.za. Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003, s. 9.

108 Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi, Warszawa 1988, s. 50-51.

107 Eliade M., Sacrum i profanum, Warszawa 1996, s. 50-51.
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bazylikę Świętej Ireny w Konstantynopolu (532 r.); pięciokopułowy kościół na planie krzyża

greckiego Świętych Apostołów w Konstantynopolu (536-545) i Świętego Jana w Efezie.110

Trzy

kościoły raweńskie zachowały do naszych czasów nienaruszone i niezwykle bogate w treści

programy mozaikowe. Mozaika powtarzała niejako układ kamieni w murach ścian i stanowiła

barwny dywan połączony z kunsztownymi rzeźbami i marmurowymi okładzinami. Większość

zachowanych cyklów zachowała się w wymienionych powyżej kościołach.111W Sant’ Apollinare

Nuovo, mozaiki rozmieszczone są w trzech rzędach poziomych, przedstawiają u góry sceny z życia

Chrystusa, w środku postacie świętych i proroków, a u dołu dwie procesje świętych

przedstawiających grupę kobiet i mężczyzn posuwających się w kierunku Chrystusa i Bogurodzicy.

W najwyższym pasie można dostrzec subtelny kontrast między cyklem cudów, utrzymanym w

duchu sztuki katakumbowej, a cyklem Męki Pańskiej, wykonanym w typowo historycznym stylu i z

wyraźną troską, by wyeksponować oblicze Chrystusa jako dostojne i pełne mistycznego

uduchowienia. Postaci świętych ułożone z niezwykłą precyzją i doskonałym warsztatem nie mają

odpowiednika w sztuce bizantyjskiej; jak również świadczą o zamożności tych którzy je

zamawiali.112 Na szczególną uwagę zasługuje również opracowanie mozaikowe prezbiterium San

Vitale. Wokół ołtarza zostały zgrupowane sceny zapowiadające i glory�kujące o�arę Baranka

Bożego; ta niezwykle wertykalna idea przenika i zespala całą koncepcję dekoracyjną. Reminescencje

statycznej i hieratycznej sztuki chrześcijańskiej mieszają się z poczuciem realizmu, ze zrozumieniem

życia i natury, które cechują nowy styl. Sztywność kompozycji zostaje przełamana ferią światła

nadającego życie wypełniającym szczelnie połacie ścian tesserom. W konsze apsydy króluje

imponująca postać tronującego Chrystusa. Król zasiada na globie świata w otoczeniu świętych i

asystujących aniołów. W tej scenie triumfujący Chrystus przyjmuje św. Witalisa, patrona kościoła, i

fundatora budowli, biskupa Eklezjusza. Chrystus został przedstawiony jako piękny młodzieniec;

mamy tu dyfuzję motywu ikonogra�i wczesnochrześcijańskiej z bizantyjskim rozumieniem

portretu Bogaczłowieka. Zasiadający w kosmologicznej wizji Władca, trzyma w swoich dłoniach

zwój z siedmioma pieczęciami, suponując tym samym nadejście Paruzji. W Sant’ Apollinare in

112 Morrison C., Świat Bizancjum. Cesarstwo wschodniorzymskie 330 – 641, T. 1, Kraków 2007, s. 342.

111 Por. Ałpatow M., Historia sztuki 2. Średniowiecze, Warszawa 1968, s. 17.

110 Por. Baynes N.H., Moss L.B., Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, Warszawa 1964, s. 158.
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Classe w konsze apsydy zachowała się scena Przemienienia Pańskiego z czasów Justyniana,

przedstawiona w abstrakcyjnym ujęciu. Olbrzymi krzyż triumfalny, wyjątkowo z popiersiem

Zbawiciela na skrzyżowaniu ramion, umieszczony jest na lazurowym, usianym gwiazdami w tle,

okolonym purpurową wstęgą, ozdobioną kaboszonami. Monumentalny Krzyż symbolizuje

otoczony gwiazdami glorii, symbolizuje przemienionego Chrystusa, a trzy owce spoglądające na

krzyż to trzej apostołowie, którzy byli świadkami Przemienienia Pańskiego.113 Po bokach krzyża

znajdują się popiersia w ludzkiej postaci Mojżesza i Eliasza. U dołu w pozie oranta stoi św.

Apolinary o gigantycznych proporcjach, pierwszy biskup Ravenny i patron kościoła. Na tle

rajskiego- bukolicznego pejzażu o intensywnej szmaragdowej zieleni zdążają ku niemu dwa szeregi

owieczek, wyobrażających apostołów lub wiernych wyznawców. Mamy tu symboliczną wizję

Kościoła która odnajduje swoje spełnienie w Chrystusie który jest centrum historii świata.

W Baptysterium Ortodoksów w Ravennie, orszak apostołów przynosi Chrystusowi swe

korony męczeńskie. Tak ukształtowana narracja powstała zainspirowana obrzędami

wczesnochrześcijańskiej liturgii chrzcielnej, a jednocześnie to przedstawienie stanowi asumpt do

późniejszych wyobrażeń tematu Chrztu Chrystusa. Postacie przepojone surowym

monumentalizmem, o realistycznie oddanych szczegółach anatomicznych wyrażających

jednocześnie stan głębokiego uduchowienia. Najbardziej urzekająca jest postać Chrystusa

wchodzącego w wody Jordanu, jak do płynnego grobu. Przypomina grotę obejmującą ciało Pana.114

Odmienny charakter od ikonogra�i bizantyjskiej z terenu Italii prezentują mozaiki

zachowane w niewielkim kościele Hosios Dawid. Tronujący na tęczy Chrystus pojawia się stojącym

niżej po bokach prorokom – Ezechielowi i Habakukowi. Z blasku emanującego światłem

Chrystusa wyłaniają się symbole ewangelistów, a wody Jordanu tryskają u ich stóp. Mamy do

czynienia z niezwykle spójną wizją ikonogra�czną, z licznymi kłębiącymi się postaciami i pejzażem

nadającym mozaikowej kompozycji walor estetycznej subtelności.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednym zespole mozaik zwianych również

z fundacją Justyniana I, mianowicie kościół przy klasztorze świętej Katarzyny na Synaju.

114 Matt L., Ravenne, Paris 1971, s. 44.

113 Faludy A., Malarstwo bizantyjskie, Warszawa 1984, s. 74.
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W apsydzie kościoła dominującą sceną jest Przemienienie Pańskie. Chrystus został przedstawiony w

mandorli, z której emanuje pięć promieni skierowanych ku Mojżeszowi

i Eliaszowi oraz trzem apostołom próbującym się przypatrywać temu zdumiewającemu wydarzeniu.

Ta wizja niesie również eschatologiczny przekaz wiary. Nad Chrystusem widnieje świetlisty krzyż

otoczony popiersiami apostołów. Partię dolną mozaiki wypełnia cały szereg medalionów

ukazujących proroków oraz umieszczone na skraju portrety igumena Longina i diakona Jana,

którzy żyli w połowie VI wieku. W nasadzie łuku apsydy zostały wykonane popiersia Marii i św.

Jana Chrzciciela, nad którymi unoszą się dwa anioły unoszące kule ziemskie sygnowane znakami

krzyża. Powyżej tej wielowątkowej kompozycji, pojawia się postać Mojżesza zdejmującego sandały

przed płonącym krzewem, zanim otrzyma tablice Dekalogu.

Od licznie zachowanych dekoracji mozaikowych przechodzimy do ikony i jej miejsca w

kulcie Kościoła. Pojęcie ikony jako obrazu jest wieloaspektowe, co wiąże się z samym znaczeniem

greckiego słowa eikon, które oznacza zarówno wyobrażenie cesarza, pogańskich bóstw, jak i

chrześcijańskie obrazy kultowe. Obraz jest bowiem w każdym z tych wypadków reprezentowaniem

innej rzeczywistości. Słowo to oznacza także obraz Boży w człowieku

i Chrystusa jako obraz Ojca. Zasygnalizowana wielość znaczeń słowa ikona wpłynęła na rozumienie

miejsca i roli ikony w Kościele.115 Ikona równocześnie kontynuuje formalnie

i funkcjonalnie tradycję antycznych obrazów kultowych, które powstawały głównie w trzech

obszarach: jako portret funeralny116, wspomniany portret cesarza i wizerunki bogów. Kult, którego

przedmiotem były obrazy bogów, był bardzo rozpowszechniony i ma swoje udokumentowanie w

źródłach. Właściwie to portret funeralny jest najważniejszym źródłem malarstwa ikonowego.

Kultem otaczano grób, ale także wizerunek pochowanego w nim człowieka, który to wizerunek

powielany był w końcu jako ikona. Użycie określenia ikona przez historyków sztuki ma charakter

jednoznacznie operacyjny podlegający swobodnym uogólnieniom: ikona to obraz ze świata

prawosławia, malowany na desce, przedstawiający dowolną postać lub scenę związaną z religią

chrześcijańską. De�nicja ta opiera się na ograniczonym zestawie cech i pozostawia miejsce na cały

116 Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988, s. 157-162.

115 Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1984, s. 410.
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szereg konotacji.117 Możemy zatem dostrzec że pojęcie ikony jest obarczone wieloznacznością. Dla

teologa ikona nie może być rozpatrywana jako dzieło sztuki, bowiem wyraża najistotniejsze treści

wiary, jest czymś więcej niż dzieło sztuki. W ikonie rozpoznajemy nic innego, jak tylko obraz

przedstawiający podobieństwo do Pierwowzoru.118 „Pierwotnym obrazem ikony jest przemieniona

postać Chrystusa. Nie rości sobie już pretensji do poznania Chrystusa „według ciała”, do tworzenia

portretu Jezusa Człowieka. Chce przedstawić Boga – Człowieka, który jest prawdziwym Bogiem i

prawdziwym człowiekiem, bez pomieszania i podziału […] W wizerunku Chrystusa, w ikonach

Maryi i świętych spotykamy przyszły świat, ludzkość wyzwoloną, człowieka nowego, stojącego w

świetle Boga.”119

Ojczyzną ikony jest Wschód. Ikonogra�a bardzo wcześnie stanie się organiczną częścią

Tradycji i tworzy prawdziwą „teologię wizualną”. Rozwija się bez przeszkód na gruncie platonizmu

patrystyki wschodniej i �lozo�i transcendencji, implikującej symboliczne odniesienia do

wszystkiego, co zmysłowo doświadczalne, do źródeł nadprzyrodzonych. Reminescencja, anamneza,

jest tutaj czymś więcej niż wspomnieniem- jest Epifanią. Ikona jest symbolem innego świata,

uobecniając go na sposób obrazu. „Według Ojców Kościoła

i tradycji liturgicznej, symbol w przeciwieństwie do znaku, zawiera w sobie obecność tego, co

symbolizuje. Niosąc ze sobą „znaczenie”, odwołuje się do zdolności pojmowania,

a jednocześnie pełni role soczewki ogniskującej w sobie obecność”.120 Przy całej swej zmysłowej

świetności i materialnym przepychu, sztuka ta objawiała swój charakter mistyczny i symboliczny,

była tworem estetyki spirytualnej i transcendentnej. Wielość świątyń uzmysławiała wielkość Boga,

oślepiające bogactwo rytuału, wychylające się ku profanom

i zstępujące w blasku światłości sacrum. Z tej teologicznej fascynacji światem Boga

i emanacją Jego piękna, uprzywilejowane miejsce otrzymuje ikona. Ikona to nade wszystko Oblicze.

Ludzkie oblicze Boga- kontemplowane przez Ojców Kościoła i utrwalone w materii obrazu za

pomocą natchnionych, charyzmatycznych artystów. Historia sztuki ikon jest przede wszystkim

historią spotkań z obliczem, w której powstawanie ciągle nowych wizerunków, nie jest tylko

120 Evdokimov P., Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, Kraków 1996, s. 114.

119 Schonborn Ch., Człowiek i Chrystus na obraz Boga, Kraków 2008, s. 115.

118 Zob. Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 531.

117 Bird M., Sto idei które zmieniły sztukę, Raszyn 2012, s. 47.
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martwych odtwarzaniem starego wzorca, ale jest nieustannym spotkaniem

z niezgłębioną tajemnicą oblicza Boga.121 Ikona więc, poprzez sztukę powściągliwie,

„przemieniającą”, stawia przed nami osobową obecność na obraz Chrystusa, stającą się jakby

sakramentem Boskiego Piękna. „Ikona przypomina, że chrześcijaństwo jest religią twarzy. Być

chrześcijaninem znaczy bowiem odkryć objawiające się nam w najstraszniejszym strapieniu na

zawsze żywe i miłujące oblicze, oblicze Chrystusa”.122 Istnienie ikony zakłada wyobrażalność Boga w

człowieku, który w akcie stworzenia otrzymał obraz Boży (Rdz 1,26), chociaż później obraz ten

został zaciemniony przez grzech pierworodny. Bóg przyjmuje ludzką naturę i w swoim

bezgrzesznym człowieczeństwie ukazuje się jako doskonały człowiek. Bóg jako istota całkowicie

transcendentna pozostaje niewyobrażalny, niedostępny, zakryty przed ludzkim wzrokiem, ale w

Objawieniu- inkarnacji, Bóg przyjmuje konkretny obraz i może być opisywany. Stąd ikona nie jest

tylko przedstawieniem malarskim o świętej treści, ale jest czymś więcej niż przedstawienie. W

przekonaniu Kościoła Wschodniego zakorzenionego na wskroś w tradycji pierwszego tysiąclecia

chrześcijaństwa, ikona jest miejscem pełnej łaski obecności, jakby objawieniem Chrystusa.123 Ikona

jest zdecydowany przeciwieństwem idolatrii, choć niewłaściwie rozumiana i włączona w kult może

przestać być medium duchowy znaczeń i sensów. Słowo ikona wyklucza wszelkie utożsamienia i

wskazuje na różnicę pomiędzy obrazem a Pierwowzorem. Naruszeniem teologicznego sensu ikony,

byłoby powiedzenie, że „Ikona Chrystusa jest Chrystusem”; ikona wyraża obecność Chrystusa i o

niej świadczy. Jej własne przeznaczenie jest ściśle określone: to malarskie dzieło sztuki, które

powstało w oparciu o kanon ikonogra�czny, przeznaczone do skierowania percepcji człowieka ku

Bogu. Stąd VII Sobór w Nicei uzasadniał: „Nie uznajemy w ikonie niczego poza obrazem,

przedstawiającym podobieństwo do Pierwowzoru”. Sobór rozwija tę myśl jeszcze dalej: „Oglądamy

zarazem to, co niewyrażalne i to, co wyobrażone, nie jedno w izolacji od drugiego, lecz jedno w

drugim. Kult obrazu skierowany jest do Pierwowzoru”.124

124 Breviarium Fidei, VII Sobór Powszechny, Poznań, 1988, s. 523.

123 Por. Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, Białystok 1992.

122 Clement O., Prawda nas wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, Warszawa 1998, s.
91.

121 Schonborn Ch., Ikona Chrystusa, Poznań 2011, s. 10.
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Zaistniały kult ikon w starożytnym Kościele, był namacalnym świadectwem, że Bóg pojawił

się ludzkim ciele w osobie Jezusa Chrystusa. Co więcej, przyjęcie przez Chrystusa ciała ludzkiego

nie było chwilowym wydarzeniem, zamkniętym w jakiś ramach przestrzennych, czy czasowych.

Ciało Chrystusa pozostaje jego własnym, nawet po Jego powrocie do Ojca, a tożsamość Logosu jest

na zawsze połączona z tym właśnie ludzkim ciałem, z materią- rzeczywistością percypowaną. To

właśnie jest powodem za zaistnieniem ikony, gdzie boski Logos można z pełną świadomością

przedstawiać za pomocą obrazów Chrystusa na długo po jego pobycie na ziemi. „Odważnie rysuję

portret niewidzialnego Boga nie jako niewidzialnego”- piszę św. Jan Damasceński - „lecz jako tego,

który się pojawił dla naszego zbawienia i istniał w ciele i krwi”125 Stąd w obrazie Jezusa nie jest

przedstawiony ani Jezus- człowiek, ani niewidzialny Bóg, lecz obraz Boga, który stał się ciałem.

Na pewnym poziomie ikona Chrystusa przedstawia Go takim, jakim widzieli Go ci, którzy

za Nim podążali i znali Go za Jego życia. Lecz truizmem byłoby stwierdzenie, że Chrystus nie jest

historyczną postacią przeszłości; należy pójść dalej i stwierdzić, iż jest zmartwychwstałym i żywym

Panem, wywyższonym po prawicy Ojca, spowitym chwałą spoczywającego na Nim Ducha. Kiedy

Ojcowie Kościoła orzekają, że można namalować ikonę Chrystusa, mają oczywiście na myśli, że

można stworzyć Jego obraz tak, jakby się malowało obraz jakiejkolwiek osoby. Przy czym trzeba

zaznaczyć, że patrząc w twarz Chrystusa, widzi się to, czego nie można dostrzec wzrokiem- tego,

który istnieje w Bogu.

Na drugim soborze w Nicei w 787 roku, na którym nadano ostateczną formę nauce o ikonach,

biskupi stali na stanowisku, że ikona Chrystusa jest czymś więcej niż tylko obrazkiem Jezusa

historycznego.126 Patrząc na ikonę Chrystusa, mówili, nie widzi się jedynie Chrystusa- człowieka,

lecz Logos, który stał się ciałem.

Genezę ikony jako obrazu wykonanego na desce odnajdujemy w środowisku palestyńskim,

a mającym swój pierwowzór w funeralnej sztuce egipskiej. Egipt w czasach rzymskich był miejscem

asymilacji trzech różnych koncepcji portretu: greckiego, rzymskiego i staroegipskiego. Wytworem

tej konstelacji jest malowany portret mumijny, który rodzi się w wyniku recepcji kultury

126 Wilken R.L., Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, Kraków 2009, s.163.

125 Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969, s. 223.
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rzymskiej.127 „Pierwsze ikony przypominają późnorzymski portret, są namalowane w sposób

realistyczny i uczuciowy. Najstarsze z nich zostały znalezione

w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju i są datowane na V- VI wiek. Jak było to przyjęte

w starożytności, zostały namalowane techniką enkaustyczną. Stylistycznie są bliskie portretowi

fajumskiemu. Niektórzy badacze skłonni są uważać portret fajumski ze swego rodzaju

protoikonę.”128 Były to deski na których sporządzano wizerunek zmarłego i następnie umieszczano

go na sarkofagu w momencie pogrzebu. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że

wykonywane portrety mumiowe są świadectwem silnej i powszechnej mody na posiadanie własnej

podobizny. Portrety z Fajum malowane były za pomocą różnych technik. Najwięcej jest

temperowych, o matowej, bladej powierzchni; pojawiają się również enkaustyczne, na których silnie

błyszczące, grubo nakładane farby woskowe ujawniają ślady wykorzystywania metalowych narzędzi,

szpachli, pędzli i innych narzędzi. Malowidła wykonane techniką enkaustyczną odznaczają się dużą

trwałością i połyskiem, intensywnością koloru jak również efektem światłocieniowym.129 „W

najlepszych egzemplarzach widać umiejętność ostrej, realistycznej obserwacji modela, dążenie do

oddania rozmaitych drobnych wad i usterek urody, ale łagodzi to miękki modelunek i delikatny

koloryt. Wiele jest portretów psychologicznych, gdzie utalentowany artysta odtworzył nie tylko

rysy, ale

i osobowość portretowanej postaci.”130Tak wiele atutów tego rodzaju malarstwa musiało w sposób

jednoznaczny przemówić do chrześcijan poszukujących odpowiednich wzorców do wykonywania

własnych obrazów kultowych. Kilka spośród zachowanych ikon zachowanych w monasterze świętej

Katarzyny na Synaju ukazuje wiele wspólnych cech z zachowanymi przykładami wcześniejszego

malarstwa fajumskiego. Twarze o dużych i przemawiających siłą spojrzenia oczach zostają włączone

w malarstwo ikonowe, stając się nośnikiem całkiem nowych treści. Zatem ikona kontynuuje

formalnie i funkcjonalnie tradycję antycznych obrazów kultowych. Za pośrednictwem ikon żyjący

chrześcijanie mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie i liturgii z przebywającymi w raju

zmarłymi, wykorzystując obrazy w roli pośredników niosących ich modlitwy ku Bogu.131 Ikony na

131 Cormac R., Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne, całuny, Kraków 1999, s. 80.

130 Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988, s. 161.

129 Zob.Ślesiński W., Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984, s. 233-235.

128 Jazykowa I., Świat ikony, Warszawa 2003, s. 25.

127 Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk, s. 113.
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Synaju tworzą najznaczniejszy

i wyjątkowy zbiór wczesnochrześcijańskich bizantyjskich obrazów tablicowych. Niewątpliwie tego

typu obrazy na desce rozpowszechniły się w większości regionów chrześcijańskiej ekumeny.132

W tym kontekście należy przypomnieć najważniejsze dla tradycji chrześcijańskiej

przedstawienie Chrystusa Pantokratora z monasteru na Synaju, datowane na pierwszą połowę VI

wieku (Ikona enkaustyczna, 84 x 45,5 cm ). Wybitny badacz synajskich ikon Kurt Weitzmann

wnikliwie analizuje tę ikonę: „Wysoka jakość artystyczna tej ikony polega nie tylko na subtelnym,

precyzyjnym zastosowaniu techniki enkaustycznej, ale również na hierarchicznej kompozycji i

linearnym podkreśleniu szczegółów. Przez frontalne ustawienie postaci Chrystusa na osi obrazu i

szerokie otwarcie oczu, niekierujących się na żaden określony punkt, artysta osiągnął efekt

oddalenia i ponadczasowości – obrazowy wyraz Boskiej natury. Lekko zwracając ciało Chrystusa w

prawą stronę, unika równocześnie dokładnej symetrii i całemu ciału przydaje życia. Są jeszcze inne

godne zauważenia szczegóły: źrenice nie są tej samej wysokości, łuk lewego oka jest mocniej

podkreślony niż prawy – moment, który w szczególny sposób przyczynia się do ożywienia całej

twarzy; włosy nie są przedzielone pośrodku, lecz nieco z boku, podczas gdy broda jest zaczesana w

przeciwną stronę; włosy opadają w linii krzywizny szyi na lewe ramię, a z drugiej są zaczesane do

tyłu. Przez tak subtelne połączenie rysów abstrakcyjnych z bardziej naturalnymi artysta zdołał

wyrazić w formie obrazu dogmat dwóch natur Chrystusa, Boskiej i ludzkiej.”133 Ikona ta

najprawdopodobniej pochodzi z Konstantynopola, a za jej model posłużyła prawdopodobnie

słynna ikona Chrystusa z Bramy Chalecedońskiej, zniszczony w wyniku działań ikono klastycznych.

Według A.Grabara obraz ten „był najbardziej reprezentatywnym malowidłem religijnym w

cesarstwie.”134

Sztuka egipska jest niezwykle cenną kopalnią wiedzy na temat utrwalania się wizerunków

twarzy i podtrzymywaniu pamięci o zmarłych. Dostrzeżenie istotnej zależności między sztuką

egipską rozwijającą się pod panowaniem rzymskim, a chrześcijaństwem, rzuca częściowo światło na

ukształtowanie się ikony. Takim przykładem wzajemnych korelacji kulturowych i ideowych jest

134 Grabar A., Christian Iconography. A Study of Its Origins, London 1969, s. 134.

133 Weitzmann K., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Icons, t.1, Princeton 1973, s. 15.

132 Deichmann F.W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 283.
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powszechnie znana koptyjska ikona Chrystusa i św. Menasa (VI – VII w. Tempera na drewnie, 57 x

57 cm ). Ten pochodzący z klasztoru Apollona z Bawit obraz cechuje się żywą kolorystyką, nie

uwzględniającą niemalże półtonów, i dziwnie skróconymi proporcjami. Brodate oblicze Chrystusa z

wielkimi, szeroko otwartymi oczami

i uniesionymi brwiami różni się od bardzo od wzorów antiocheńskich i jest wytworem tradycji

lokalnej.135 Ukazany na ikonie Menas jest pierwszym koptyjskim męczennikiem, zginął w roku 296

za panowania cesarza Dioklecjana. Na ikonie święty Menas przypomina antycznych �lozofów, w

prawej dłoni trzyma zwój, lewą wznosi w geście nauczania. Najbardziej charakterystycznym

elementem tej kompozycji jest gest Chrystusa. Jego dłoń spoczywa na ramieniu przyjaciela, jakby

obejmował kogoś bliskiego. W przeciwieństwie do wielu majestatycznych i hieratycznych

przedstawień Chrystusa w sztuce bizantyjskiej, gdzie dostrzegamy z dystansu postać siedzącą na

tronie, tutaj został przedstawiony w sposób ujmująco ludzki – gest pełen ciepła i miłości. Gest ten

nie jest oryginalnym pomysłem wierzącego artysty. Boską postać obejmującą czyjeś ramię można

zobaczyć na egipskim całunie z nekropolii Saqqara w Kairze. Na całunie widzimy boga Anubisa

obejmującego

w podobnym układzie zmarłego mężczyznę, mającego lada chwila udać się w zaświaty.136 Ikona

Chrystusa wędrującego z Menasem ma bez wątpienia charakter chrześcijański

i odzwierciedla teologiczną głębię, wykorzystuje tylko znany schemat ikonogra�czny

charakterystyczny dla egipskiej sztuki funeralnej.

Najstarszą ze scen chrystologicznych utrwalonych temperą na drewnie odnajdujemy na

wieku relikwiarza z VI wieku z terenu Palestyny (tempera na drewnie). Na wewnętrznej stronie

pokrywy małego, drewnianego pudełka umieszczono na złotym tle pięć scen z życia Chrystusa:

Święte niewiasty u grobu, Wniebowstąpienie, Ukrzyżowanie, Narodziny Chrystusa i Chrzest w

Jordanie. W pudełku znaleziono pozostałości kamieni, drewna i tkanin, które według inskrypcji

pochodził z miejsc świętych: Góry Oliwnej, Golgoty, z Betlejem. Pudełeczko najprawdopodobniej

było pamiątką z pielgrzymi do Ziemi Świętej i służyło do deponowania cennych pamiątek. „Kiedy

pielgrzymi z Ziemi Świętej wracali do swoich domów, aby zachować żywe wspomnienia i poświęcić

136 Por. Wilken R., Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa, Kraków 2015, s. 244.

135 Faludy A., Malarstwo bizantyjskie, s. 78.
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swe domy, nieśli ze sobą tak zwane błogosławieństwa: wodę z Jordanu, �olki oleju z kościoła

zbudowanego w świętym miejscu, a nawet kurz z Ziemi Świętej, schowany w niewielkim

pudełku.”137 Wyobrażenia utrwalone na tej cennej pątniczej pamiątce przypominają formalnie

pewne elementy malarstwa katakumbowego. W scenie Ukrzyżowania Chrystus jest przedstawiony

na ciemnym tle, wyraźnie na Jego twarzy zarysowuje się doświadczenie bólu. Stoi na krzyżu

wyprostowany

z szeroko otwartymi oczami. Odziany jest w długą, purpurową tunikę tzw. colobium z długimi

złotymi clavi. Pas który schodzi z szyi, przypomina rzymską stułę, ale jest to oznaka którą stanowiła

część stroju antycznych senatorów. Złoty clavus umieszczony na purpurowej tunice był

charakterystycznym atrybutem bizantyjskich cesarzy. Każda z kwater tego tablicowego obrazu

ilustruje osobną scenę, niejako stanowiącą podwaliny pod celebrację najważniejszych

chrześcijańskich świąt. W scenie Narodzenia Pańskiego, można zobaczyć charakterystyczną grotę w

Betlejem, Chrystusa zawiniętego w całuny i adorowanego przez Maryję, oraz Józefa ukazanego na

marginesie obrazu, jakby wycofanego- tak jak go późniejsza ikonogra�a będzie przedstawiać.

Zmartwychwstanie Pańskie ilustruje nam pierwotne założenie martyrium – bazyliki grobu

Pańskiego, wzniesionej nad świętym miejscem przez Konstantyna Wielkiego, a później

przebudowaną przez Justyniana I.

W VI i VII wieku kult ikon, zostaje poświadczony przez wiele zachowanych zabytków

bizantyjskiego piśmiennictwa. „Przedstawiam oraz maluję Chrystusa i Jego cierpienia w

świątyniach, w domach i na placach – pisze Leoncjusz z Neapolis – na ikonach

i na płótnie, w komorze i na szatach, i na każdym miejscu, aby widzieć je i wspominać i nie

zapominać […] A jak ty kłaniając się Księdze Zakonu nie kłaniasz się skórze atramentowi, ale

znajdującej się w niej słowom Bożym, tak i ja kłaniam się obrazowi Chrystusa. Nie kłaniam się

drewnu i farbom, niech tak nie będzie ! Kłaniając się obrazowi Chrystusa, przez ten obraz obejmuję

samego Chrystusa i kłaniam się Jemu. My, chrześcijanie całując ikonę Chrystusa, apostoła,

męczennika, duchowo całujemy samego Chrystusa lub Jego męczenników.”138 Wartość i szczególne

znaczenie ikony odnajdziemy w lapidarnym tekście św. Anastazego Synajskiego w formie pewnego

138 Minge, Patrologia Graeca PG, 94, 1384 D.

137 Wilken R.L., Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, Kraków 2009, s. 165-166.
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wyrzutu wobec zachowania chrześcijan uczestniczących w liturgii: „Wielu sądzi że chrzest jest

wystarczająco czczony przez tych, którzy po wejściu do świątyni pocałują wszystkie ikony nie

zwracając uwagi na Liturgię

i nabożeństwa.”139 Te świadectwa ilustrują jak wielką rolę zaczęły w chrześcijaństwie pełnić obrazy.

Chrześcijanie składali przed ikonami pokłony, całowali je, zapalali lampki oliwne; zanoszono przed

świętymi wizerunkami modlitwy w różnych intencjach. Religijność przeciętnego Bizantyjczyka

wyrażała się nade wszystko w czci okazywanej ikonom, przez co niektóre grupy społeczne uważały

to za przejaw zbyt daleko posuniętej idolatrii.140Ikony były w przekonaniu wierzących „otwartymi

księgami, które mają przypominać o Bogu”141, stały się ważnym elementem nierozerwalnie

związanym z wnętrzem świątyni i nauczaniem wiary. Cecil Stewart opisał fenomen oddziaływania

świętych obrazów następująco: „Obrazy uszeregowano tak, by patrzący miał uczucie

bezpośredniego kontaktu z nimi. Każda postać wyglądała, jakby patrzyła wprost na widza, któremu

wydaje się, że stoi pośród zgromadzenia świętych. Sztuka bizantyjska potra� niejako umieścić widza

w obrazie i w ten sposób stwarza w przestrzeni związek dynamiczny ogarniający wnętrze całego

kościoła. Widz zostaje przez dzieło sztuki objęty niby płaszczem i wiąże się z niebieskim zastępem.

Sam patrzy i czuje, że patrzą na niego.”142 W wytworach tej sztuki ludzkie postacie są najczęściej

płaskie

i przedstawiane en face, nie dotykająca stopami realnego gruntu, nie równie między nimi wzajemnej

relacji, kontaktują się tylko z widzem za pomocą oczu o przenikliwym spojrzeniu. Tak rozumiana

sztuka „abstrakcyjna” wyrasta z dwóch korzeni. Z jednej strony tkwią one w zdaje się odwiecznej

tradycji świata syryjsko – palestyńskiego, który był matecznikiem wierzeń religijnych i sztuki

sakralnej. Z drugiej z neoplatońskiego poglądu, według którego artysta nie powinien jedynie

naśladować obiektów �zycznych, włącznie z istotami ludzkimi, ale powinien umożliwić odbiorcom

tej sztuki wgląd w rzeczywistość wyższego rzędu,w idealną formę, której obiekty zdają się być

emanacjami czy odbiciami.143Takie rozumiane ikony będzie wywierało silny wpływ na wystrój

wnętrza kościelnego, a zwłaszcza części ołtarzowej. Późniejszy bizantyjski pisarz Mikołaj Kabasilas

143 Zob. Browning R., Cesarstwo Bizantyjskie, Warszawa 1997, s. 47.

142 Cyt. za. Zernov N., Wschodnie chrześcijaństwo, Warszawa 1967, s. 212.

141 PG 94, 1276 A.

140 Kitziger E., The Cult of Image in the Age before Iconoclasm, “Dumbarton Oaks Papers”, 8 (1954), s. 83-85.

139 Cyt.za. Pargoire J., L’ Eglise byzantine de 527 a 847, Paris 1923 , s.222.
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wyrazi to w taki sposób: „Dusza ludzka pragnie nieskończoności. Oko zostało stworzone dla

światła, ucho dla dźwięku, każda rzecz dla swego ostatecznego celu, a pragnienie duszy – by podążyć

do Chrystusa.”144 Mamy tu do czynienia z mistyką sztuki, wyrażoną poprzez język form i

specy�czną duchową percepcję. Ono wyznacza specy�czny styl bizantyjski, będący organicznym

wyrazem wschodniej duchowości, przenikającym całościowo życie ludzi. Ogromną rolę w recepcji

tak rozumianej sztuki odegrał monastycyzm. To mnisi będą propagatorami malarstwa i obrońcami

sztuki. Ruch monastyczny w jakimś sensie przeniknął do wnętrza Kościoła i stał się ważnym

decydentem w zakresie sztuki sakralnej, utrwalił na stałe funkcjonowanie ikon w obrębie liturgii.

Freski i ikony wprowadzały zdumiewającą atmosferę Biblii, czyniąc ją bliższą ludzkiemu życiu.

Każdy punkt na ścianie stawał się niejako żywy pod wpływem obecności tego, co niewidzialne.

Wszystko w swojej warstwie wizualnej staje się komentarzem wyznaczającym perspektywę

wieczności. „Kościół jest doskonałym obrazem świata zmysłowego. Zamiast nieba ma on święte

prezbiterium, zamiast ziemi ma nawę z całym jej pięknem.”145W ten sposób ikony znalazły swoje

stałe miejsce w przestrzeni kościoła, stając się oknami na inny świat. Miejsce to wyznaczono na

przegrodach ołtarzowych, odgradzających część ołtarzową od nawy kościelnej. W przegrody

ołtarzowe przeważnie bogato zdobione, były wyposażone najznaczniejsze kościoły patriarchalne.

Praktyka oddzielania sanktuarium od nawy pojawiła się według Euzebiusza w IV wieku.146 Nowość

polegała na tym, że teraz na ścianie przegrodowej oraz na belce podporowej – templon, umieszczono

ikony.147 W środowisku bizantyjskim wykształciła się marmurowa balustrada z kolumnami, na

których opierała się belka zwana architrawem. „Przez przegrodę zaś, czyli balustradę, wskazuje się

różnica między rzeczami odbieranymi zmysłami

a pojmowanymi umysłem”.148Mamy tutaj genezę ikonostasu w którym to umieszczano ikony.149

Ikonostas stanie ważnym elementem przestrzeni sakralnej; będzie wyrażał katabasis Boga w ujęciu

149 Yannias J., Sztuka i architektura prawosławia, w: Leśniewski K., Leśniewska J (red.), Prawosławie. Światło
wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 1999, s. 324.

148 Symeon z Tesaloniki., O świątyni Bożej, Kraków 2007, s. 40.

147 Por. Haussing H.W., Historia kultury bizantyjskiej, Warszawa 1980, s. 246.

146 Spitzing G., Lexikon byzantinisch – christlicher Symbole. Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens,
Munchen 1989, s. 167.

145 Maksym Wyznawca., Mystagogia, III, w: PG, 91, s. 671.

144 Cyt. Za. Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2003, s. 137.
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historiozbawczym znajdując swoje spełnienie w Chrystusie wywyższonym

i zmartwychwstałym.150

150 Diedrich H. Ch., Das Glaubensleben der Ostkirche. Eine Einfuhrung in Geschichte, Gottesdienst und
Frommigkeit der orthodoxen Kirche, Munchen 1989, s. 84.
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